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Дисертація

присвячена

теоретико-експериментальному

дослідженню

психологічних засад розвитку фантазії у молодших школярів.
У першому розділі визначено стан розробленості досліджуваної проблеми у
філософській, психологічній і педагогічній науковій літературі, проведено аналіз
основних наукових

поглядів щодо

визначення

сутності поняття

фантазії.

Виокремлено та обґрунтовано зміст поняття «фантазія молодших школярів»,
виявлено особливості розвитку фантазії у молодших школярів при переході від
ігрової до навчальної діяльності, з’ясовано роль фантазії в особистісному розвитку
учнів. Виявлено, що розвиток фантазії молодших школярів визначається взаємодією
низки чинників: зовнішніх (особливості сімейного виховання, характер і система
шкільного навчання) та внутрішніх (вікові, гендерні та індивідуально-психологічні
особливості

особистості

(інтелект,

самооцінка

і

рівень

домагань,

рівень

суб’єктивного контролю, інтроверсія-екстраверсія, емоційна лабільність-емоційна
стабільність, тип темпераменту, психофізіологічна міжпівкульна робота мозку)), а
також забезпечується відповідними психолого-педагогічними умовами.
У другому розділі висвітлено методику та організацію констатувального етапу
експериментального

дослідження,

психодіагностичних

методик,

обґрунтовано
здійснено

вибірку

характеристику

та

добір

комплексу

психодіагностичних методик, представлено кількісно-якісний аналіз отриманих
результатів. На основі застосування діагностичних методик виявлено особливості
розвитку фантазії молодших школярів в умовах навчальної діяльності, зокрема
з’ясовано динаміку розвитку фантазії у молодших школярів, а також виявлено
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зв’язок фантазії з індивідуально-психологічними особливостями учнів. Досліджено,
що динаміка розвитку показників критеріїв як вербальної, так і невербальної
фантазії нерівномірна. Спостерігається гетерохронність у розвитку фантазії учнів
від 1 до 4 класу. Встановлено, що показники продуктивності фантазії з віком
підвишуються. Натомість, що стосується показників гнучкості, оригінальності й
розробленості, то спостерігається їх підвищення від 1 до 3 класу, однак у 4 класі
показники гнучкості й розробленості залишаються приблизно на рівні 3 класу, а що
стосується показників оригінальності, то вони знижуються до рівня 2 класу.
Виявлено,

що

між

показниками

критеріїв

фантазії

та

показниками

індивідуально-психологічних особливостей молодших школярів, зокрема інтелекту,
самооцінки
екстраверсії,

і рівня

домагань,

емоційної

рівня

суб’єктивного

лабільності-емоційної

контролю,

стабільності,

інтроверсії-

темпераменту,

психофізіологічної міжпівкульної роботи мозку, існують статистично значущі
зв’язки.
З’ясовано гендерні відмінності у створенні образів фантазії молодшими
школярами, розкрито особливості використання ними прийомів фантазування.
У третьому розділі представлено психологічну модель розвитку фантазії у
молодших школярів, а також висвітлено зміст психолого-педагогічної програми
розвитку фантазії учнів, розробленої відповідно до запропонованої моделі, зокрема
детально описано змістовно-методичні засади побудови програми (принципи, мету,
завдання, форми, методи, прийоми, засоби психолого-педагогічного впливу).
Психолого-педагогічна програма забезпечувала просвітницьку (лекції, семінари) та
консультативну (індивідуальні консультації) роботу з учителями, шкільними
психологами й батьками. Розвиваюча робота з учнями охоплювала уроки, які
проводилися за шкільною програмою, але з використанням інноваційних технологій
розвитку фантазії, системи творчих завдань; позаурочний тренінг розвитку фантазії
«Учимося фантазувати»; позаурочні творчі заходи.
Ефективність створеної психологічної моделі та розробленої й апробованої
психолого-педагогічної програми розвитку фантазії у молодших школярів в
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освітньому процесі початкової школи підтверджено позитивними змінами, що
відбулися в динаміці розвитку фантазії учнів, а також їх особистісній сфері.
Підвищилися показники критеріїв невербальної і вербальної фантазії і, як наслідок,
збільшилася кількість учнів із високим та середнім рівнями розвитку фантазії, і,
відповідно, зменшилася кількість учнів із низьким рівнем. Підвищилися показники
експертного оцінювання рівня розвитку фантазії учнів. Водночас, відбулося
зростання в них самооцінки, формування інтернального локусу контролю.
Підготовлено методичні рекомендації для учителів, шкільних психологів та
батьків щодо розвитку фантазії у молодших школярів. У них наголошується на
необхідності

створення і дотримання ними наступних психолого-педагогічних

умов: володіння науковими знаннями та технологічними уміннями щодо розвитку
фантазії учнів; урахування вікових, гендерних та індивідуально-психологічних
особливостей розвитку фантазії молодших школярів; забезпечення сприятливої
психологічної атмосфери у процесі урочної та позаурочної навчальної діяльності;
створення творчо розвивального навчального середовища, а також організація
спільної творчої діяльності з учнями; побудова навчально-виховної взаємодії з
учнями на засадах діалогічного підходу; використання системи творчих завдань,
інноваційних технологій розвитку фантазії; сприяння прояву й реалізації інтересів і
здібностей учнів, шляхом залучення їх до різних видів творчої діяльності.
Наукова

новизна

одержаних

результатів

та

теоретична

значущість

дослідження полягає у тому, що:
вперше досліджено динаміку розвитку фантазії у молодших школярів,
виявлено зв’язок фантазії з індивідуально-психологічними особливостями учнів,
з’ясовано особливості використання молодшими школярами прийомів створення
образів фантазії, розкрито гендерні відмінності у створенні образів фантазії;
виокремлено та охарактеризовано чинники та психолого-педагогічні умови розвитку
фантазії у молодших школярів, визначено критерії, показники та рівні (високий,
середній, низький) розвитку фантазії учнів; розроблено психологічну модель
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розвитку фантазії у молодших школярів та психолого-педагогічну програму її
реалізації у процесі навчальної діяльності;
розширено та поглиблено зміст поняття «фантазія молодшого школяра»,
уявлення про психологічні особливості розвитку фантазії у молодших школярів;
набули подальшого розвитку система знань про поняття «фантазія», «розвиток
фантазії», специфіку розвитку фантазії у молодших школярів у процесі навчальної
діяльності, технології розвитку фантазії.
Практична значущість одержаних результатів дослідження полягає у розробці,
обґрунтуванні та впровадженні моделі та психолого-педагогічної програми розвитку
фантазії у молодших школярів, а також методичних рекомендацій для учителів,
шкільних психологів та батьків щодо розвитку фантазії в учнів; підборі та
експериментальній перевірці комплексу методик для дослідження психологічних
особливостей розвитку фантазії у молодших школярів. Теоретичні положення,
емпіричні результати та висновки дослідження можуть успішно впроваджуватися у
практику розвитку фантазії у молодших школярів в освітній процес загальноосвітніх
навчальних закладів першого ступеня, а також в освітній процес педагогічних закладів
вищої освіти з метою професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи,
психологів у процесі здобуття фахової освіти. Матеріали дисертаційного дослідження
можуть

використовуватися викладачами з метою вдосконалення навчальних

програм закладів вищої освіти шляхом запровадження нових спеціальних курсів, а
також у процесі викладання навчальних дисциплін: «Вікова та педагогічна
психологія», «Загальна психологія», «Психологія творчості», «Психологія дитячої
творчості», «Психологія журналістської творчості»,

«Психологія мистецтва»,

«Психологія особистості», «Основи соціальної роботи», «Арт-терапія», «Психологія
дошкільної освіти», «Дитяча психологія» для підвищення якості фахової підготовки
майбутніх учителів початкових класів, психологів.
Ключові слова: фантазія, розвиток фантазії, творча особистість, молодші
школярі, навчальна діяльність, продуктивність фантазії, гнучкість фантазії,
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оригінальність фантазії, розробленість фантазії, прийоми та методи створення
образів фантазії, творча педагогічна діяльність, тренінг.
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The thesis is concerned with the theoretical research and experimental study of the
psychological principles of imagination development in primary school students.
The first section determines the extent of coverage of this matter in the
philosophical, psychological and pedagogical scientific literature, analyses the main
scientific approaches to the definition of the essence of the concept of imagination. The
meaning of «primary school students’ imagination» is explained, the peculiarities of the
development of imagination in primary school students in transition from play to
educational activities are revealed, and the role of imagination in the personal growth of
young students is clarified. It is revealed that the development of imagination in primary
school students is determined by the interaction of several factors: external (family
upbringing, school system) and internal (age, gender and individual psychological
personality characteristics (mental capacity, self-esteem and aspirations, self-control level,
introversion-extraversion,

emotional

liability-emotional

stability,

temperament,

psychophysiological cross-hemispheric cerebral activity)) and is facilitated by the
adequate psychological and pedagogical environment.
The second section covers the methodology and management of the ascertaining
stage of the experimental study, explains the sample group composition and the selection
of psychodiagnostic methods, describes the suite of psychodiagnostic methods, and
presents the quantitative and qualitative analysis of the results obtained. Through
diagnostic methods, the research determines peculiarities of the development of
imagination in younger schoolchildren in the course of class activities, in particular the
dynamics of imagination development in primary school students were made clear, and the
relationship between imagination and individual psychological characteristics of students
was revealed. It has been ascertained that the dynamics of the measurements of both
verbal and nonverbal imagination are uneven. The development of imagination in students
of grades 1 through 4 is heterochronic. It was found that imagination performance
improves with age. However, flexibility, originality and maturity of imagination improve
from grade 1 to 3, but in grade 4 flexibility and maturity stay roughly at the grade 3 level,
and originality falls back to the grade 2 level.
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It was revealed that there are statistically significant connections between
imagination measures and individual psychological characteristics of primary school
students, in particular mental capacity, self-esteem and aspirations, self-control level,
introversion-extraversion,

emotional

liability-emotional

stability,

temperament,

psychophysiological cross-hemispheric cerebral activity.
Gender differences in the creation of imagination images by primary school students
are clarified, and peculiarities of using imagination techniques are revealed.
The third section presents a psychological model of the development of imagination
in primary school students, and also covers the content of the psychological and
pedagogical programme for the development of students' imagination, designed according
to the proposed model. In particular, the section details the methodological framework
used for designing the programme (principles, goals, tasks, models, methods, techniques,
means of psychological and pedagogical impact). The psychological and pedagogical
programme facilitated awareness-raising (lectures, seminars) and advisory (individual
consultations) work among teachers, guidance counsellor and parents. The work with
students included lessons within the curriculum during which innovative imagination
development techniques and a set of creative tasks were used; the «Learning to Imagine»
extracurricular imagination development training course; and extracurricular creative
activities.
The effectiveness of the created psychological model and the designed and tested
psychological and pedagogical programme for the development of imagination in primary
school students in the course of primary school education is confirmed by positive changes
in the dynamics of the development of students’ imagination, as well as in their personal
sphere. The nonverbal and verbal imagination measures have improved, as a result, the
number of students with high and medium levels of imagination has increased, and,
accordingly, the number of students with the low level of imagination has dropped. The
indicators of the expert assessment of the level of development of students' imagination
have improved. At the same time, the students’ level of self-esteem has increased, and
internal locus of control was developed.
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Guidelines for the development of imagination in primary school students have been
set out for teachers, guidance counsellors and parents. They highlight the need to create
the following psychological and pedagogical environment: acquiring scientific knowledge
and skills necessary for developing students’ imagination; accounting for age, gender and
individual psychological aspects of the development of imagination in primary school
students;

ensuring a

favourable

psychological atmosphere

for

curricular

and

extracurricular activities; providing a creative learning environment, organizing joint
creative activities; arranging educational interaction with students utilizing the dialogic
approach; using the system of creative tasks and innovative techniques for the
development of imagination; facilitating demonstration of students’ interests and abilities
by involving them into different types of creative activities.
The scientific novelty of the obtained results and the theoretical significance of the
research are as follows:
dynamics of the development of imagination in primary school students have been
studied for the first time ever, connection between imagination and students’ individual
psychological characteristics have been revealed, peculiarities of using imagination
techniques by primary school students have been defined, gender differences in the
creation of images have been revealed; psychological and pedagogical environment for the
development of imagination in primary school students has been identified and
characterized, imagination development criteria, indicators and levels (high, medium, low)
in students have been defined; a psychological model of the development of imagination
in primary school students and psychological and pedagogical programme for its
implementation in class have been developed;
the meaning of the «primary school child’s imagination» concept and the vision of
the psychological characteristics of the development of imagination in primary school
students have been broadened;
the system of knowledge about the concepts of «imagination», «development of
imagination», the specifics of the development of imagination in primary school students
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in the course of educational activities, and the imagination development techniques has
been further developed.
The practical importance of the obtained research results is ensured by the
development, validation and implementation of the model and psychological and
pedagogical programme for the development of imagination in primary school students
and guidelines for the development of imagination in primary school students for teachers,
guidance counsellors and parents; selection and experimental testing of techniques used
for the study of the psychological peculiarities of the development of imagination in
primary school students. Theoretical statements and empirical research results and
conclusions can be successfully used in the course of the development of imagination in
primary school students within the educational process in primary schools, and also in
teacher training institutions of higher education for professional training of future primary
school teachers and guidance counsellors. Materials of this thesis research can be used by
teachers to improve curricula of institutions of higher education through the introduction
of new special courses, as well as in teaching «Developmental and Educational
Psychology», «General Psychology», «Psychology of Creativity», «Psychology of
Children’s Creativity», «Psychology of Creativity in Journalism», «Psychology of the
Arts», «Personality Psychology», «Fundamentals of Social Work», «Art Therapy»,
«Psychology of Preschool Education» and «Child Psychology» to improve the quality of
professional training of future primary school teachers and guidance counsellors.
Keywords: imagination, development of imagination, creative personality, primary
school students, educational activity, imagination efficiency, imagination flexibility,
imagination originality, elaboration of imagination, techniques and methods of
imagination creation, creative pedagogical activity, training.
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ВСТУП
Актуальність дослідження. В умовах розбудови незалежної державності й
долучення України до Європейського Співтовариства особливої актуальності набуває
проблема розвитку творчої особистості, здатної самостійно мислити, генерувати
оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення та відповідати за їх реалізацію.
Особливо проблема формування людини-творця стосується підростаючого покоління,
від якого значною мірою залежить майбутнє нашої держави.
Одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні, проголошених у
низці нормативно-правових освітніх документів, зокрема Законах України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», Концепції «Нова українська школа», Державному
стандарті початкової освіти є забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку
особистості і творчої самореалізації підростаючого покоління.
Реалізація цього завдання у початковій школі може бути здійснена за умови
продуктивного використання у навчальній діяльності тих психологічних надбань
дошкільного віку, які утворюють внутрішні ресурси подальшого особистісного розвитку
дітей молодшого шкільного віку. Одним із таких ключових новоутворень дітей
дошкільного віку виступає фантазія, яка є основною характеристикою творчої
особистості, її діяльності (Л. Божович, Л. Виготський, В. Давидов, О. Дудецький,
Є. Ігнатьєв, Е. Ільєнков, В. Клименко, Г. Костюк, В. Кудрявцев, В. Моляко,
А. Петровський, В. Рибалка, В. Роменець, С. Рубінштейн).
Сензитивним періодом для розвитку фантазії, за визначенням психологів
(Л. Виготський, В. Давидов, Д. Ельконін, Г. Костюк, О. Леонтьєв), є дошкільний, а також
молодший шкільний вік. Тому завдання сучасної початкової школи полягає у
необхідності використати сприятливий для розвитку цієї психічної функції період.
При переході від дошкільного до молодшого шкільного віку змінюється провідна
діяльність дітей – гра поступається місцем навчанню, яке у традиційній школі, на жаль, у
порівнянні з грою, недостатньою мірою активізує їхню фантазію. Залежність фантазії
дитини від зміни провідної діяльності призводить до переважного розвитку в
молодшому шкільному віці відтворювальної уяви, а те, що творча уява, вже достатньо
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розвинена грою, не знаходить належного місця в процесі навчання, на наш погляд, є
серйозною психолого-педагогічною проблемою. Для виправлення цієї ситуації стає
необхідним розвиток фантазії у молодших школярів, поряд із засвоєнням ними
стандартних елементів навчальної діяльності. У зв’язку з цим, необхідність вивчення
психологічних особливостей розвитку фантазії у молодших школярів набуває
особливого значення.
На сучасному етапі психологи приділяють увагу вивченню окремих аспектів
окресленої проблеми, зокрема формуванню фантазії на ранніх стадіях онтогенезу,
психологічних механізмів її функціонування (О. Голюк, І. Грузинська, В. Іванова,
В. Кудрявцев, Н. Мацько, Н. Палагіна, Н. Пахальчук, Л. Подоляк, О. Рослякова),
розвитку фантазії обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
(І. Карабаєва, М. Коновальчук, Т. Яценко), розвитку фантазії дітей із особливими
потребами (К. Речицька, К. Сошина), розвитку фантазії як компонента становлення
суб’єктності молодших школярів (І. Тітов), технологій розвитку фантазії у молодших
школярів (І. Барташнікова, О. Барташніков, С. Гін, Л. Макрідіна, Є. Сапогова,
Л. Субботіна, О. Тетеріна, Л. Ткач, Л. Шрагіна).
Разом із тим, проблема розвитку фантазії у молодших школярів потребує
подальшого ґрунтовного вивчення, що уможливить усунення суперечностей між:
-

соціальними потребами в розвитку творчих особистостей і недостатньою

увагою та готовністю вчителів і батьків до стимулювання фантазії молодших школярів
як основної характеристики творчої особистості, необхідного компонента їх творчої
діяльності;
-

необхідністю активізації впливу різних навчальних предметів на розвиток

фантазії учнів і недостатньою розробленістю педагогічного інструментарію.
Актуальність, недостатня теоретична і практична розробленість означеної
проблеми та необхідність подолання виявлених суперечностей зумовили вибір теми
дисертаційного дослідження: «Психологічні засади розвитку фантазії у молодших
школярів».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
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дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи відділу
педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за темою «Розвиток психологічної
готовності педагогів до творчої професійної діяльності» (номер державної реєстрації РК
№0107U011443). Тему дисертаційного дослідження затверджено вченою радою
Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України 22 грудня 2002 р.,
протокол № 11 й узгоджено Радою з координації наукових досліджень у галузі
педагогіки та психології в Україні (протокол № 1 від 28 січня 2003 р.).
Мета дослідження –

теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити

психологічні особливості розвитку фантазії у молодшому шкільному віці; розробити та
апробувати психолого-педагогічну програму розвитку фантазії у молодших школярів як
важливого чинника становлення їх творчої особистості у процесі навчальної діяльності.
Гіпотеза дослідження – полягає у припущенні, що:
1) розвиток фантазії молодших школярів визначається взаємодією низки чинників:
зовнішніх (особливості сімейного виховання, характер і система шкільного навчання) та
внутрішніх (вікові, гендерні й індивідуально-психологічні особливості особистості
(інтелект, самооцінка і рівень домагань, рівень суб’єктивного контролю, інтроверсіяекстраверсія,

емоційна

лабільність-емоційна

стабільність,

тип

темпераменту,

психофізіологічна міжпівкульна робота мозку));
2) рівень розвитку фантазії молодших школярів може бути суттєво підвищений у
процесі вдосконаленої навчальної діяльності внаслідок упровадження психологопедагогічної програми розвитку фантазії.
Згідно з предметом і метою дослідження визначені такі завдання:
1.

Здійснити теоретичний аналіз філософських та психолого-педагогічних

наукових досліджень з проблеми розвитку фантазії, виявити психологічні особливості та
чинники розвитку фантазії у молодших школярів.
2.

Емпірично дослідити динаміку розвитку фантазії у молодших школярів,

виявити зв’язок фантазії з їх індивідуально-психологічними особливостями.
3.

Створити психологічну модель, обґрунтувати, розробити та апробувати
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психолого-педагогічну програму розвитку фантазії у молодших школярів в освітньому
процесі загальноосвітніх навчальних закладів першого ступеня.
4.

Підготувати методичні рекомендації для вчителів, шкільних психологів та

батьків щодо розвитку фантазії у молодших школярів.
Об’єкт дослідження – розвиток творчої особистості молодшого школяра.
Предмет дослідження – психологічні засади розвитку фантазії молодших
школярів у процесі навчальної діяльності.
Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети
ти перевірки гіпотези був використаний комплекс методів дослідження: теоретичні
 теоретичний аналіз наукових літературних джерел, узагальнення, синтез,
систематизація наукової інформації, побудова концепції дослідження; емпіричні
спостереження, опитування, бесіда, тестування, аналіз продуктів творчої діяльності,
психолого-педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний); обробки
та інтерпретації  методи статистичної обробки даних, кількісної і якісної
інтерпретації та узагальнення даних експерименту. Статистична обробка даних,
графічна

презентація

здійснювалася

за

допомогою

комп’ютерного

пакету

статистичних програм – SPSS Statistics версія15.0, Microsoft Office Exсel 2010.
На різних етапах емпіричного дослідження використовувалися такі методики:
«Короткий тест творчого мислення» (КТТМ Е. Торренса, адаптований І. Аверіною,
О. Щеблановою, а саме  другий субтест фігурної батареї тесту  «Завершення
фігур»), «Вербальна фантазія» Р. Нємова, експрес-метод Д.Джонсона (адаптований
О. Тунік), опитувальник «Junior Eysenck Personality Inventory – J.E.P.I.» (С. Айзенк),
«Вивчення відповідальності та її спрямованості (інтернальної – екстернальної)»
(М. Матюхіна, С. Ярікова), «Методика діагностики самооцінки Дембо-Рубінштейн»
(модифікація Г. Прихожан), тест «Інтелектуальна шкала Векслера для дітей» (Wechsler
Intelligence Scale for Children – WISC, адаптований Ю. Гільбухом та Л. Кондратенко),
об’єктивна методика визначення темпераменту (хронометрична проба) (Б. Цуканов),
методика визначення спеціальних типів темпераменту (І. Павлов).
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База дослідження. Експериментом було охоплено 252 особи (52 учні 1-х класів,
50 учнів 2-х класів, 52 учні 3-х класів, 50 учнів 4-х класів (у констатувальному
експерименті) і 48 учнів 4-х класів (контрольна група у формувальному експерименті))
комунального закладу «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – гімназія №30 імені Тараса Шевченка Вінницької міської ради», комунального
закладу «Спеціалізована загальноосвітня школи І ступеня з поглибленим вивченням
іноземних мов №25 Вінницької міської ради», Тульчинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №2 Тульчинської районної ради Вінницької області, а також батьків учнів
та їх учителів.
Наукова новизна одержаних результатів та теоретична значущість
дослідження полягає у тому, що:
вперше досліджено динаміку розвитку фантазії у молодших школярів, виявлено
зв’язок фантазії з індивідуально-психологічними особливостями учнів, з’ясовано
особливості використання молодшими школярами прийомів створення образів фантазії,
розкрито гендерні відмінності у створенні образів фантазії; виокремлено та
охарактеризовано чинники та психолого-педагогічні умови розвитку фантазії у
молодших школярів, визначено критерії, показники та рівні (високий, середній, низький)
розвитку фантазії учнів; розроблено психологічну модель розвитку фантазії у молодших
школярів та психолого-педагогічну програму її реалізації у процесі навчальної
діяльності;
розширено та поглиблено зміст поняття «фантазія молодшого школяра», уявлення
про психологічні особливості розвитку фантазії у молодших школярів;
набули подальшого розвитку система знань про поняття «фантазія», «розвиток
фантазії», специфіку розвитку фантазії у молодших школярів у процесі навчальної
діяльності, технології розвитку фантазії.
Практична значущість одержаних результатів дослідження полягає у розробці,
обґрунтуванні та впровадженні моделі та психолого-педагогічної програми розвитку
фантазії у молодших школярів, а також методичних рекомендацій для учителів,
шкільних психологів та батьків щодо розвитку фантазії в учнів; підборі та
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експериментальній перевірці комплексу методик для дослідження психологічних
особливостей розвитку фантазії у молодших школярів. Теоретичні положення,
емпіричні результати та висновки дослідження можуть використовуватися з метою
вдосконалення навчальних програм ЗВО шляхом запровадження нових спеціальних
курсів, при підготовці лекційних, практичних і лабораторних занять для студентів СВО
бакалавра, магістра спеціальностей «Початкове навчання», «Психологія», а також у
практичній діяльності вчителів початкових класів і шкільних психологів.
Результати дослідження впроваджено у практику роботи Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (довідка №06/38 від
14.06.2019 р.), Донецького національного університету імені Василя Стуса (довідка
№165/01-13/01-13 від 21.06.2019 р.), комунального закладу «Навчально-виховний
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №30 імені Тараса Шевченка
Вінницької міської ради» (довідка №406 від 24.06.2019 р.), комунального закладу
«Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних
мов №25 Вінницької міської ради» (довідка №01-20-70 від 20.06.2019 р.), комунального
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №9 Вінницької міської ради (довідка
№02-16/141 від 25.06.2019 р.), Тульчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
Тульчинської районної ради Вінницької області (довідка №180 від 5.06.2019 р.),
комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
(довідка №99/19-01-02 від 25.06.2019 р.).
Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення, результати
емпіричного дослідження та висновки дисертаційного дослідження доповідалися й
обговорювалися на конференціях різного рівня: міжнародних – «Творчість як засіб
особистісного росту та гармонізації людських стосунків» (Житомир, 2005); «Сучасні
інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:
методологія, теорія, досвід, проблеми» (Вінниця, 2006); «Діалог суб’єктів навчальновиховного процесу як засіб розвитку обдарованої молоді» (Вінниця, 2010); «Сучасні
проблеми екологічної психології: Місто та мегаполіс як середовище життєдіяльності»
(Вінниця, 2015); «Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід

23

практичного застосування» (Львів,

2018); «Психологічні науки: проблеми та

перспективи» (Запоріжжя, 2019); «Актуальні проблеми психології особистості та
міжособистісних взаємин» (Кам’янець-Подільський, 2019); всеукраїнських – «Психологопедагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і
соціального педагога в умовах вищої школи» (Тернопіль, 2003); «Молодь, освіта, наука,
культура і національна самосвідомість» (Київ, 2004); «Актуальні проблеми формування
творчої особистості вчителя початкових класів» (Вінниця, 2005); «Проблеми девіантної
поведінки: історія, теорія, практика» (Вінниця, 2007); «Актуальні проблеми формування
творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти»
(Вінниця, 2011), «Треті Сіверянські соціально-психологічні читання» (Чернігів, 2012),
«Четверті Сіверянські соціально-психологічні читання» (Чернігів, 2013); «Підготовка
фахівців соціономічних професій в умовах сучасного соціокультурного простору»
(Вінниця, 2016, 2017); міжрегіональних семінарах – «Особистісна орієнтація як
провідний напрям удосконалення освіти» (Київ-Вінниця, 2004, 2005); всеукраїнському
науково-практичному семінарі – «Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога»
(Київ, 2012); засіданнях відділу психології трудової і професійної підготовки Інституту
педагогіки і психології професійної освіти АПН України (Київ, 2003-2006); засіданнях
науково-методичного

семінару

кафедри

психології

Вінницького

державного

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2010-2016); засіданнях
науково-методичного семінару кафедри психології та соціальної роботи Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2017-2019);
засіданнях відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України (Київ, 2019).
Публікації. Основний зміст роботи відображений у 19 публікаціях, серед яких:
6 статей опубліковано у фахових виданнях (з яких 1 стаття включена до міжнародної
наукометричної бази даних Index Copernicus; 1 стаття опублікована в зарубіжному
періодичному науковому виданні); 11 статей – у збірниках науково-практичних
конференцій; 2 статті – в збірниках наукових праць.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів,
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висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний
обсяг дисертації становить 370 сторінок. Основний зміст дисертації викладено на 254
сторінках. Список використаних джерел налічує 340 найменувань, із них 17 іноземною
мовою. Дисертація містить 6 рисунків на 4 сторінках і 35 таблиць на 16 сторінках,
додатки на 90 сторінках.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФАНТАЗІЇ У
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У першому розділі висвітлено результати теоретичного аналізу досліджуваної
проблеми у філософській, психологічній і педагогічній науковій літературі,
проведено аналіз поглядів науковців щодо визначення сутності поняття фантазії,
виявлено психологічні особливості розвитку фантазії у молодших школярів при
переході від ігрової до навчальної діяльності, з’ясовано роль фантазії в
особистісному розвитку учнів, визначено основні чинники розвитку фантазії дітей
молодшого шкільного віку.
1.1. Визначення сутності поняття фантазії у філософських та психологопедагогічних наукових дослідженнях
У процесі розвитку філософії та психології суттєво змінювалося ставлення до
фантазії як наукової проблеми. Діалектична складність фантазії та специфічність її
проявів у конкретних актах творчої діяльності людини обумовили багатоманітність
визначень поняття «фантазія» і різноманітне трактування її природи й сутності. На
сьогодні немає загальноприйнятого розуміння сутності цього процесу, його видів і
функцій. Не вироблені методи й підходи щодо дослідження, немає єдиної думки про
те, які конкретні прояви відображає дане поняття і чи правомірно виділяти їх в
окрему наукову категорію.
З самого початку нашого дослідження хочеться звернути
співвідношення понять «уява» і «фантазія». У філософській та

увагу на
психолого-

педагогічній наковій літературі немає єдиного погляду на ці поняття, їх досить часто
ототожнюють, використовуючи як синоніми, і так само часто вдаються до їх
розмежування.
Зокрема, в одному зі словників із психології зазначається: «Фантазія –
1) синонім уяви; 2) продукт уяви. Фантазія видозмінює дійсність, відображену в
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свідомості, для неї характерна транспозиція (перестановка) елементів реальності»
[202, с. 425]. Уява ж, у свою чергу, – «синонім фантазії. Уява – психічний процес,
що знаходить свій вияв: 1) у побудові образів засобів і кінцевого результату
предметної діяльності суб’єкта; 2) у побудові програми поведінки, коли проблемна
ситуація невизначена; 3) у продукуванні образів, які не програмують, а замінюють
діяльність; 4) у створенні образів, що відповідають опису об’єкта» [202, с. 64].
Ще в одному психологогічному словнику вказано, що «уява – процес
створення нових образів на основі минулих сприйнять. Хоча в уяві відбувається
деякий відхід від дійсності, вона своїм джерелом завжди має об’єктивну реальність і
бере участь у регулюванні практичної діяльності людини» [201, с. 70]. Тут же
знаходимо визначення творчої уяви – це «самостійне створення образів, що
потребують відбору матеріалів, необхідних для побудови образа у відповідності з
власним задумом» [201, с. 71]. Фантазія ж, у свою ж чергу – «найбільш виражений
прояв творчої уяви, якій вона завжди характерна, але при домінуванні створює не
просто нові, а здавалося б, неправдоподібні, парадоксальні образи та поняття» [201,
с. 465].
Відомий логік М. Кондаков у логічному словнику-довіднику вказує на те, що
«уява – це заснована на використанні та перетворенні наявного досвіду психічна
діяльність людини, результатом якої є створення нових образів, уявлень, з якими в
цілому у житті людина ніколи не зустрічалась. Особливим видом уяви є фантазія,
без якої не можна собі уявити найелементарніші логічні операції» [105, с. 92], а далі
пояснює: «фантазія – це творча уява, яка поєднує безпосередні сприйняття й
уявлення з діяльністю розуму, результатом якого є уявлення і мисленнєві образи, які
відрізняються особливою яскравістю й незвичністю» [105, с. 636].
У філософському словнику І. Фролова знаходимо такі визначення: «Уява – це
здатність створювати нові чуттєві або мислиннєві образи у людській свідомості на
основі перетворення отриманих від дійсності вражень» [272, с. 73], а далі: «Фантазія
– (від грец. phantasia – психічний образ, плід уяви) – уява, що характеризується
особливою силою, яскравістю, невизначеністю створюваних уявлень та образів»
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[272, с. 478].
Отже, що стосується поняття «фантазія», то воно зазвичай застосовується
лише у тих випадках, коли мова йде про яскраву продуктивність цього процесу, що
має саме творчий, а не відтворювальний характер.
Інтерес дослідників до проблеми фантазії формувався ще з часів античних
мислителів (Арістотель [7-8], Лукрецій [214], Платон [242], Сократ [242]), філософії
епохи Середньовіччя (Ф. Аквінський [2]), Відродження (Л. да Вінчі [14],
Т. Парацельс [48]), Просвітництва (Ф. Бекон [28], Д. Юм [317]), Німецької класичної
філософії (Г. Гегель [49], І. Кант [94], Г. Лейбніц [125], Б. Спіноза[245-246],
Ф. Шеллінг [309]), французької філософії (Р. Декарт [62], Б. Паскаль [214]),
Європейської філософії ХХ ст. (Г. Башляр [13], А. Бергсон [19], А. Гелен [50],
Е. Гуссерль [231], Ж.-П. Сартр [231], М. Хайдеггер [276-277]), епохи вітчизняної та
сучасної української філософії (Ю. Бородай [25], В. Возняк [34], Д. Говорун [54],
Я. Голосовкер [55], Е. Ільєнков [85], Л. Коновалова [238], Л. Коршунова [109-111],
В. Лимонченко [34], Б. Пружинін [111; 198], В. Скоробогатов [238]).
Перші спроби осмислення й тлумачення поняття фантазії належать філософам
епохи античності, зокрема Сократу, Платону, Арістотелю, які розглядали її як
здатність душі. Так, за словами Сократа, здатність душі – фантазія, вносить в душу
образи уявлень і суджень, які можуть бути інколи істинні, інколи хибні. Ці образи,
відображаючи не тільки минуле й теперішнє, але й майбутнє, вселяють в нас надію,
з якою ми проводимо все життя. Але як і думки, так і надії наші бувають хибними, а
звідси й походять і хибні радощі, і хибні задоволення [242].
Платон також оцінював фантазію переважно негативно, оскільки вважав, що
саме вона є джерелом хибних образів. Філософ зазначав, що в переважній більшості
образи все ж таки є оманливими, помилковими, оскільки людина може з легкістю
уявити реально неіснуючі образи, які є вигаданими і невідомо, чи зможуть бути
втіленими в життя [242].
Арістотель запропонував визначення фантазії саме через відчуття. Він
стверджував, що «фантазія є таким рухом, який можливий лише завдяки відчуттям»
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8, с. 432. Зазначаючи, що фантастичні побудови «фантазми» складаються з
відчуттів, Арістотель так пояснював походження слова «фантазія»: «Так як зір є
найважливішим відчуттям, то і назву свою уява (phantasia) отримала від світла
(phaos), тому що без світла не можна бачити» 8, с. 433. Стосовно взаємозв’язку між
фантазією та мисленням, у Арістотеля ми знаходимо такі міркування: «Уява ж є
дещо відмінною і від відчуттів, і від мислення; вона не виникає без відчуттів, а без
уяви неможливе жодне виникнення суджень; те, що уява не є ні мисленням, ні
складанням суджень – це зрозуміло. Адже вона є станом, який залежить від нас
самих, є нам підвладним, складання ж думок залежить не від нас самих, адже думка
обов’язково буває хибною або істинною» 8, с. 430. Таким чином, фантазія, на
думку Арістотеля, виступає посередником між відчуттями та мисленням, а також
наділена ознаками суб’єктивності й довільності.
Давньоримський філософ Лукрецій зазначав, що виникнення нових образів є
наслідком випадкових поєднань. Він трактував фантазію як результат випадкового
поєднання у часі та просторі образів або їх складових частин. Разом із тим Лукрецій
зауважував, що фантазія принципово нічого нового не створює, а лише поєднує між
собою незвичним чином звичайні образи або їх складові частини [214].
В цілому, античні філософи розглядали уяву як здатність душі, яка передує
актам мислення.
Філософи Середньовіччя нерозривно пов’язували проблему уяви й образу,
характеризуючи уяву як одну з сил душі, наділеною здатністю зберігати образи.
Зокрема, Ф. Аквінський, слідуючи ідеям Арістотеля, так само вважав, що пізнання в
першу чергу забезпечується відчуттями, і, більше того, неможливе без них, але,
разом із тим, він визнавав, що повнота пізнання можлива лише за участі уяви й
мислення [2].
Філософи-раціоналісти (Р. Декарт [213], Б. Паскаль [213], Б. Спіноза [245246]) визнаючи реальність фантазії, водночас виявляли негативне ставлення до неї
протиставляли її раціональному мисленню, розглядали її як антипод розуму. Так,
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Б. Паскаль, убачаючи у фантазії силу, ворожу розуму, писав: «Фантазія – це
брехливий бік людини, це порадник, що заводить в оману» [цит. за 213, с. 26].
Р. Декарт так само, протиставляючи раціональному мисленню уяву, зазначав,
що «вигадки вселяють віру в можливість таких подій, які, насправді, зовсім
неможливі» [цит. за 213, с. 26 ].
Згідно Б. Спінозі, від однієї тільки уяви залежить те, що ми дивимося на речі, як
на випадкові і, навпаки, природі розуму властиво розглядати речі як необхідні [245].
Погляди філософів-раціоналістів поклали початок переконанню, згідно якого
існує антагонізм між раціональним мисленням та фантазією.
Ф. Бекон стверджував, що уява має здатність відтворювати й створювати
будь-які найнеймовірніші поєднання речей або відокремлювати один від одного
предмети в дійсності невіддільні [28]. За його словами, поділ усіх людських знань на
історію, поезію і філософію здійснювався у відповідності з трьома інтелектуальними
здібностями розумної душі: пам’яттю, уявою і мисленням. Історія відповідає
пам’яті, поезія – уяві, філософія – мисленню. Розглядаючи сферу поезії, Ф. Бекон
повністю визнає незалежність та винахідливість фантазії поета, але разом із тим
ставить історію й філософію дещо вище, ніж поезію. Він зазначав: «Проте ми надто
довго знаходилися в театрі (місцеперебування поезії); давайте ж вирушимо тепер до
палацу розуму, куди ми повинні наблизитися і зайти з великою повагою» [28, с. 45].
У цих висловлюваннях прослідковується типова для того часу філософська
зверхність по відношенню до фантазії. Фантазія та продукти її творчості цінувалися
філософами тільки тоді, коли вона була тісно поєднана з розумом.
Визнаючи ірраціональність уяви, Д. Юм трактував її як пізнавальну дію,
наділену свободою. Ступінь цієї свободи така, що уява співставляється з вигадками,
фантазією, фікцією, химерами, дивацтвом. Свобода як атрибутивна ознака уяви
може набувати гіпертрофованого характеру, і тоді ірраціональність уяви стає
очевидною. Саме ірраціональність уяви спонукала Д. Юма зробити висновок, що
«ніщо так не є небезпечне для розуму, як політ уяви» [317, с. 362].
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І. Кант, визнаючи запропоновану Д. Юмом атрибутивну ознаку уяви –
свободу, яка дозволяла наділити уяву якістю ірраціональності, трактував уяву проте
дещо інакше. За словами І. Канта, уяві притаманна спонтанність, тобто свобода, а
також допустима у певних межах довільність, яка може перетворити уяву в «гру
уяви». Саме спонтанність, на думку філософа, дозволяє уяві бути продуктивною,
оскільки репродуктивна

уява

подібною свободою не

володіє, а

навпаки

підпорядковується емпіричним законам, а саме законам асоціації. Крім того,
продуктивній

уяві,

в

розумінні

І.

Канта,

притаманна

ще

одна

ознака

ірраціональності, яка пов’язана з необхідністю взаємодії уяви з хаосом сприйняттів.
«Різноманітні сприйняття зустрічаються в душі розсіяно і розрізнено, … необхідним
є поєднання їх. Отже, в нас є діяльнісна здатність синтезу цього багатоманітного,
яку ми називаємо уявою; її діяльність, спрямовану безпосередньо на сприйняття
називаємо схоплюванням або фігурним синтезом» [94, с. 510-511]. Таким чином,
уява спрямована на випадкове, розсіяне, розрізнене, що являє собою «хаотичну
купу» сприйняттів. Матеріалом, в який занурена уява, є хаос сприйняттів, який
«схоплюється» уявою.
У свою чергу Г. Гегель також пов’язує ірраціональність уяви зі свободою,
притаманній уяві, пояснюючи її таким чином: «…сила уяви має справу… лише з
образами. Відтворення образів здійснюється… силою уяви довільно і без допомоги
безпосереднього споглядання» [49, с. 186]. І далі: «Будучи діяльною силою, уява
різноманітно зв’язує один з одним образи, отримані внаслідок споглядання, причому
цей зв’язок відрізняється від того, яким вони були наділені при спогляданні» [49,
с. 186].

Крім того, на думку Г. Гегеля, уява є ірраціональною ще й тому, що

належить одиничному, конкретному суб’єкту, його внутрішньому світу і тому є
неповторною. За його словами, уява «володарює» виключно у світі внутрішньому,
суб’єктивному. В цьому й полягає її суб’єктивність, конкретність, одиничність,
непередаваність.
Проблема уяви у Лейбніца пов’язання з учінням про здатності душі. Лейбніц
говорить про уяву як про активну творчу силу [125].
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На думку Ф. Шеллінга уява однаково властива Богу й людині. Божественна
уява створює людину й Всесвіт. Людська уява з її найвищим проявом в мистецтві є
на найнижчому рівні аналогом божественної уяви. Мистецтво, за Ф. Шеллінгом, є
тим видом діяльності людини, який найбільше нагадує творчу уяву Бога. В акті уяви
формуються дві єдності, кожна з яких рівнозначна іншій: форма стає буттям, а буття
– формою. Так, при створенні Всесвіту природа й Бог «постійно переходять один в
одного». Уява для Ф. Шеллінга – це нематеріальна та навіть якась таємнича енергія.
Вона існує як електрика, магнетизм або сила тяжіння [309].
На думку мислителів, ірраціональність робить уяву загадковою, таємничою та
непізнаною.
Мислителів Європейської філософії ХХ ст. (А. Бергсон, Е. Гуссерль,
Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер) також привертала увагу проблема дослідження уяви.
Фантазія як особлива творча сутність проглядається досить виразно у працях
А. Бергсона, який запропонував поняття «життєвий порив» для пояснення актів
творчості у широкому розуміння цього слова. «Життєвий порив» розуміється
А. Бергсоном як потреба у творчості, яка реалізується в творенні об’єктивного світу.
Фантазія виступає як всеохоплювальна сила, вихідна людська здатність [19].
Е. Гуссерль запропонував феноменологічну теорію уяви. Згідно його вчення,
будь-який акт свідомості, в тому числі й будь-який акт уяви, являє собою інтенцію,
спрямованість. Мається на увазі, що будь-який акт свідомості спрямований на
якийсь об’єкт; об’єкти, на які спрямовані акти свідомості, називаються Е. Гуссерлем
інтенціональними. З точки зору Е. Гуссерля, інтенціональні об’єкти можуть бути
надані як сприйманням, так і уявою [231].
Ж.-П. Сартр, послідовник та однодумець Е. Гуссерля, вважає, що уявлюваний
об’єкт – це такий об’єкт, якого немає тут і зараз, тобто такий, який не можна
сприймати в даний момент і в даному місці. «Коли я сприймаю який-небудь об’єкт
за допомогою органів чуття, то зрозуміло, що він реально існує в даний момент і в
даному місці» 231, с. 302. Уява ж, згідно Ж.-П. Сартру, дає тільки такі об’єкти, які
відсутні в реальності у даний час й у даному місці. Відсутність об’єкта в даний
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момент і в даному місці є з точки зору мислителя, необхідною умовою того, щоб він
міг бути даний уявою. Вимогу обов’язкової відсутності уявлюваного об’єкту тут і
зараз Ж.-П. Сартр називає «тезою ірреальності» й зазначає: «Тепер ми можемо
виявити суттєву умову необхідну для того, щоб свідомість могла уявляти: необхідно,
щоб у неї була можливість використовувати тезу ірреальності» 231, с. 302-303.
Ж.-П. Сартр поділяє уяву на творчу й відтворювальну, або продуктивну й
репродуктивну.

Розділяючи

уяву

на

продуктивну

й

репродуктивну,

він

зіштовхується з тим фактом, що репродуктивна уява тісно пов’язана з такою
здатністю свідомості, як пам’ять. На його думку, репродуктивна уява – є не що інше,
як пригадування. Що стосується продуктивної уяви, то він поділяє її на два види:
перший із них – це передбачення майбутнього, антиципація майбутніх подій, а
другий – «чиста» (справжня) фантазія. За його словами, об’єкти «чистої» фантазії,
так само як і об’єкти антиципації, не існували раніше і не існують зараз; однак
відносно «чистої» фантазії, на відміну від об’єктів антиципації, не передбачається,
що вони можуть існувати коли-небудь у майбутньому 231, с. 28-30.
Г. Хайдеггер, будучи прихильником поглядів І. Канта, визначаючи уяву, так
само розглядав її як здатність споглядати предмет без його присутності, а також
вказував на притаманну їй спонтанність, тобто довільність і незалежність від-будьяких інших чинників, окрім самої себе. За Г. Хайдеггером, уява є необхідною
здатністю душі, третьою основною здатністю, що слугує коренем для двох інших
(відчуттів і мислення) 276-277.
На противагу цьому Г. Башляр вважав, що уява – це здатність творити образи,
які виходять далеко за межі реальності, але разом із тим обов’язково зважають на
неї. Г. Башляр вказував на тісний зв’язок уяви й реальності. За його словами,
діяльність уяви без реальності неможлива, адже для того, щоб перевершити
реальність, уяві потрібно її «оспівати», тобто так чи інакше виразити 13.
А. Гелен зазначав, що фантазія – це засіб подолання страждального,
жалюгідного життя. Він вважав, що якщо людина не фантазує, то вона є щасливою
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або принаймі має бути такою. Філософ

розцінював незадоволені бажання як

рушійні сили фантазії. На переконання А. Гелена, людину було б правильніше
характеризувати як «фантазуючу істоту», а не як «істоту розумну» [50].
Дослідженню походження та природи уяви як пізнавальної здібності
присвячені роботи філософів епохи вітчизняної та сучасної української філософії
(Ю. Бородай [25], В. Возняк [34], Я. Голосовкер [55], Е. Ільєнков [85], Л. Коршунова
[109-111], В. Лимонченко [34], Е. Пармон [179], Б. Пружинін [198], І. Розет [214],
В. Скоробогатов [238], І. Фарман [271]).
Я. Голосовкер говорить про уяву як про «вищу силу духа», творчу пізнавальну
здібність, «розум імагінації». Згідно поглядів філософа, за поняттями «уява» і
«фантазія», які часто ототожнюються криється трохи різна психологічна реальність.
Я. Голосовкер вважає, що людині й людству властивий вищий інстинкт – культури й
творчості. Цей інстинкт здійснює свою функцію через імажинацію – уяву, а тому й
отримав назву «імагінативний абсолют». Імагінативний абсолют, за словами
філософа, у потенції наявний в усіх людей. У цьому підході принципово
розрізняються поняття «фантазія» й «уява». Вони не збігаються, оскільки фантазія
не пізнає, вона не вгадує, а тільки грає, її основна діяльність – комбінування. І цим
самим інколи зайвим комбінуванням вона може заважати уяві в її творчопізнавальному процесі. Крім цього, Я. Голосовкер зауважує, що дуже важко
розрізнити функції фантазії і уяви, оскільки фантазія теж створює, однак насамперед
те, чого бути не може. За його твердженням, наукова, технічна і взагалі професійна
творчість пов’язані не з фантазією, а з уявою, фантазією стимульованою. Саме
стимульована фантазією уява створює різні задуми, уявні образи, сила яких не у
тому, що вони дублюють дійсність, а у тому, що вони роблять явним і характерним
те, що сховане у предметах, вони розкривають дійсність. Отже, йдеться про «силу
уяви, яка пізнає» і «силу фантазії, яка стимулює» 55.
Е. Ільєнков стверджує, що фантазія, продуктивна уява є «універсальною
здібністю», що забезпечує духовну активність, «взагалі творчу силу» людини; немає
виду діяльності, де б не була цінною ця якість – здатність творити нове, відриватися
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від наявного, даного, це «постійне індивідуальне відхилення», яке зовсім не примха
суб’єктивності, а творча здібність; їй по суті зобов’язаний увесь прогрес
загальнолюдської культури» [85, с. 33]. За його словами, уява забезпечує уміння
бачити у реальності те, що до цього часу ще не сформульовано у словах, термінах,
тобто ще не стало змістом раціонального знання. При цьому Е. Ільєнков підкреслює,
що «уява (фантазія), тобто діяльність, що створює образи, а потім їх змінює,
розвиває, повинна бути вільною від штампу, мертвої схеми, шаблону» [85, с. 39].
Він також зазначає, що розвинута уява дозволяє людині дивитися на оточуючий світ
очима іншої людини, а значить, брати близько до серця інтереси іншого, його
запити, його потреби, тобто робити всезагальний інтерес своїм особистим
інтересом, потребою своєї індивідуальності [85, с. 39].
Е. Пармон ототожнює фантазію саме з творчою уявою. Зазначаючи, що «не будьяка уява є фантазією, але будь-яка фантазія – уява, її найвища форма» 179, с. 6.
І. Розетом фантазія трактується «як будь-яка продуктивна розумова діяльність
– незалежно від сфери її застосування, від цілей, переслідуваних суб’єктом, який
виконує цю діяльність і, нарешті, від використаного матеріалу. Він, фантазуючий
суб’єкт, може користуватися як образним так і вербально-логічним матеріалом і
сферами використання фантазії можуть бути мистецтво, наука, техніка та людські
стосунки» [214, с. 5].
На думку Л. Коршунової, особливість уяви як пізнавального процесу полягає
у формуванні образів об’єктів, які раніше частково або повністю не сприймалися
суб’єктом. Уява пов’язана з дійсністю, базується на основі досвіду суб’єкта, разом з
тим вона у певній мірі здійснює відхід від реальності. За її словами, уява
обов’язково виводить суб’єкта за межі наявної ситуації, створює образи, які не
мають безпосереднього оригіналу в дійсності. «Здатність виходити за межі
існуючого досвіду, знань для того, щоб на їх же основі продукувати такі
новоутворення, які неможливо отримати емпіричним та логічним шляхом,
характерна для діяльності уяви» [109, с. 33].
Крім цього, Л. Коршунова стверджує, що «поняття «уява» і «фантазія» не
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тотожні і виступають як різні сторони одного й того ж пізнавального процесу,
надаючи йому смислових відтінків. У фантазії зв’язок образів набуває досить часто
неправдоподібного вигляду. Це призводить до формування образів, що не мають
прямого аналога у дійсності. Фантазія продукує те, чого не існує й підчас не може
існувати. Уява ж, навпаки, більше пов’язана з реальністю, ніби «заземлена», у ній
спостерігається прагнення суб’єкта максимально повно, хоча й у перетвореному
вигляді відобразити об’єкт, у ній (в уяві) здійснюється «відліт» від дійсності, що має
на меті наблизитися до неї для того, щоб пізнати. Причому ці новоутворення
адекватні дійсності у будь-якому відношенні» [109, с. 23].
В. Скоробогатов у відповідності з біогенетичним законом Е. Геккеля, згідно
якого онтогенез є повторенням філогенезу, запропонував онтогенетичну концепцію
уяви, в якій розкрито філогенетичний ряд форм уяви, спроектований на
індивідуальний розвиток особистості. Авторська концепція уяви є синтезом теорії
філогенезу і онтогенезу. У цій концепції уява диференційована на шість якісно
різних форм. Те, що зазвичай розуміється як уява взагалі, у запропонованій
концепції відповідає лише одній її найвищій формі – уяві сучасного типу [238].
Загалом, філософи розглядають фантазію як необхідну складову процесу
пізнання та творчості.
Свого часу фантазія як психічна функція представляла значний інтерес для
представників асоціативної психології, в рамках якої з’явилися наукові праці
(В. Вундт [40], Т. Рібо [210]), присвячені опису творчої діяльності, винахідництва. В
будь-якій із цих праць є посилання на фантазію як необхідний компонент творчої
діяльності. Разом із тим, діяльність творчої уяви

полягала у створенні нових

творчих образів шляхом випадкового комбінування незмінних елементів, наявних у
досвіді людини Таким чином, фантазія, на їх думку, здатна створювати численні
нові комбінації елементів, але не здатна створити жодного нового елемента.
Проте у працях біхевіористів та гештальтпсихологів поняття «фантазія»
майже не використовувалося, не дивлячись на те, що питання, які стосувалися її
проблематики,

продовжували

цікавити

науковців.

Так,

наприклад,
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гештальтпсихологи М. Вертгеймер [31] і К. Дункер [69], публікуючи свої наукові
праці, що стосувалися

творчої діяльності, обійшлися без терміну «фантазія»,

надавши перевагу термінам «творче мислення», «продуктивне мислення».
Науковий погляд, згідно якого фантастичні образи залежать від реальності,
базується на матеріалістичному принципі пізнання: наші знання черпаються з
реально існуючого об’єктивного зовнішнього світу. Таким чином, вихідним
матеріалом для творчої діяльності фантазії, який у подальшому піддається
трансформації, рекомбінації, виступає реальна дійсність. Проте ряд психологів
звернули увагу на особливу реальність у глибинах людської психіки, яка, на їх
думку, може також слугувати матеріалом фантазії. Мова йде про психоаналітичну
концепцію фантазії, в основі якої вчення З. Фрейда. Характерно, що психоаналіз
першочергово звернув увагу на вивчення однієї з найбільш ігнорованих форм
фантазії – на сновидіння. З. Фрейд, провівши ретельний аналіз спогадів сновидінь,
показав, що всі елементи снобачень, якими б беззмістовними та безглуздими не
видавалися, перебувають у тісному зв’язку з усім внутрішнім життям людини, а
отже, мають психологічний зміст. Таким чином, образи сновидінь, подібно до інших
фантастичних образів, мають цілком реальні джерела. Проте до цих джерел можна
віднести не тільки зовнішню реальність, але й внутрішнє психічне життя,
найчастіше неусвідомлюване [273].
На думку З. Фрейда, людину спонукає активно фантазувати незадоволеність
дійсністю. Зіштовхуючись з реальністю в людини виникають різні потреби й бажання,
породжуючи тим самим численні фантазії. Проте не всі свої мрії людині вдається
втілити в реальність. Він писав: «Ніколи не фантазує щаслива людина, а тільки
незадоволена. Незадоволені бажання – рушійні сили мрій, а кожна фантазія окремо –
це задоволення бажання, виправлення дійсності, яка не задовольняє» [275, с. 129].
У свою чергу, К. Юнг говорить про колективне безсвідоме, яке визначає життя
й творчу діяльність конкретної особистості, а також цілих популяцій. Символи і
взагалі образи фантазії, на глибоке переконання К. Юнга, обумовлені архетипами,
тобто апріорними абстрактними образами, які вже з моменту народження людини
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наявні у її психіці і являють собою «типові форми осягнення» або «фактор, який
визначає одноманітність і регулярність нашого осягнення» [318, с. 299]. Гіпотеза
архетипів, визнаючи зумовленість продуктів фантазії, заперечує створення
фантазією принципово нових образів. Учення К. Юнга майже повністю позбавляє
безсвідоме усього конкретно-психологічного змісту і перетворює його на
формальну схему, яка зумовлює характер образів фантазії. Отже, концепція К. Юнга
відводить фантазії лише репродуктивну роль.
Вагомий внесок у дослідження феномену фантазії зробили представники
діяльнісного підходу. Так, зокрема, Л. Виготський зазначав, що «творчу діяльність,
засновану на комбінувальній здатності нашого мозку, психологи називають уявою
або фантазією» [42, с. 5]. При цьому він підкреслював, що «насправді ж уява як
основа будь-якої творчої діяльності однаково проявляється в усіх сторонах
культурного життя, роблячи можливою художню, наукову і технічну творчість. У
цьому розумінні все, що оточує нас і що зроблено рукою людини, увесь світ
культури, на відміну від світу природи, – все це є продуктом людської уяви і
творчості, заснованій на цій уяві» [42, с. 5].
За визначенням С. Рубінштейна, «уява – відліт від минулого досвіду, це
перетворення даного і створення на цій основі нових образів, які і є продуктами
творчої діяльності людини і прообразами для неї» [220, с. 296]. Він зазначав, що
уява нерозривно пов’язана з нашою здатністю змінювати світ, дієво перетворювати
дійсність і творити щось нове. «У кожній дії, якою людина змінює світ, міститься
шматочок фантазії, і розвиток уяви як перетворення дійсності у свідомості тісно
пов’язаний з реальним перетворенням її на практиці» [220, с. 297]. За словами
С. Рубінштейна, «уява тим цінніша, чим у більшій мірі вона, перетворюючи
дійсність, відхиляючись від неї, при цьому все ж таки враховує її суттєві сторони і
найбільш значущі ознаки. Таким чином, і в цій формі, що різко відхиляється від
дійсності аж до фантастики, уява не відривається повністю від дійсності» [220, с.
297]. Крім цього, він вказує на те, що у своїх вищих творчих формах уява здійснює
відліт від дійсності, щоб глибше проникнути в неї.
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А. Петровський ототожнює поняття «уява» і «фантазія». Фантазія (з грец.
рhantasia – уява) – здатність до творчої уяви. На його думку, «уява – це необхідний
елемент творчої діяльності людини, який знаходить своє вираження у побудові
образу продуктів праці, а також забезпечує створення програми поведінки у тих
випадках, коли проблемна ситуація характеризується невизначеністю» [38, с. 348].
Крім цього, він стверджує, що «уява, фантазія – це відображення реальної дійсності
у нових, неочікуваних, незвичних поєднаннях і зв’язках. Якщо вигадати щось навіть
абсолютно незвичайне, то при детальному аналізі з’ясується, що всі елементи, з
яких складається ця вигадка, взяті з життя, з минулого досвіду» [38, с. 352].
Цієї ж думки дотримується Р. Нємов, який вказує на те, що образи фантазії
ніколи не бувають повністю відірваними від реальності. «Помічено, що якщо будьякий продукт фантазії розкласти на складові елементи, то серед них важко буде
відшукати щось таке, чого б не існувало в реальності. Ефект нереальності,
фантастичності, новизни продуктів творчої уяви досягається за рахунок незвичного
поєднання відомих елементів» [162, с. 267].
За визначенням Р. Нємова, «якщо уява малює свідомості такі картини, яким
нічого або мало що відповідає у дійсності, то вона має назву фантазії» [162, с. 261].
Він зазначає, «що завдяки уяві людина творить, розумно планує свою діяльність і
керує нею. Майже вся людська матеріальна і духовна культура є продуктом уяви і
творчості людини» [162, с. 261]. Р. Нємов виділяє ряд функцій, які виконує уява в
житті людини. Так, перша з них полягає в тому, щоб уявляти дійсність в образах і
мати можливість користуватися ними для розв’язання різних завдань. Друга функція
полягає в регулюванні емоційних станів, адже завдяки власній уяві людина здатна
хоча б частково задовольняти потреби, знімати породжувану ними напругу. Третя
функція уяви пов’язана з її участю в довільній регуляції пізнавальних процесів і
станів людини. Четверта функція уяви полягає у формуванні внутрішнього плану
дій – здатності виконувати їх подумки, маніпулюючи образами. П’ята функція –
планування та програмування діяльності [162, с. 266].
На думку А. Петровського, саме планування та програмування майбутніх дій
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є чи не найважливішим призначенням уяви, оскільки «вона дозволяє уявляти
результат праці до її початку, уявляти не тільки кінцевий продукт, але й проміжні
продукти. Таким чином, уява орієнтує людину в процесі діяльності – створює
психічну модель кінцевого або проміжного продукту праці, що й сприяє його
предметному втіленню» [38, с. 349]. Отже, як бачимо, уява створюючи образи
майбутнього, плани дій, сприяє цим самим досягненню необхідного, бажаного
результату.
Л. Виготський вважав однією з основних функцій уяви – орієнтування в
майбутньому. Реалізація цієї функції вимагає від людини творчої переробки образів
теперішнього й минулого. Творчість у даному випадку полягає в отриманні нового
образу, не існуючого раніше. Через такий результат майбутнє ніби приходить у
теперішнє [42].
Водночас І. Страхов зазначав, що уява сприяє передбаченню майбутнього у
формі образів, змістом яких є можливе й необхідне в майбутньому. Психолог вбачав
своєрідність уяви як пізнавального процесу в її трьохфазовому характері: образи
уяви виникають на основі відчуттів, сприймання, уявлень пам’яті, на основі знань та
попереднього досвіду; в процесі перетворення образів подумки здійснюється відліт
від вихідного матеріалу; створення нових образів призводить до поглиблення
пізнання дійсності та прогнозування наступних дій [252, с. 4]. На його думку, уява
пронизує всю діяльність людини виконуючи різноманітні функції. І. Страхов
виділив: пізнавальну функцію уяви (сприяє розширенню та поглибленню знань про
оточуючу дійсність, є необхідним психологічним фактором пошукової творчої
діяльності), функцію антиципації (дозволяє передбачити результат певної дії,
вчинку), регулятивну функцію (образи уяви мають спонукальне значення, сприяють
активізації діяльності у певному напрямку, а також виступають у ролі орієнтирів у
кожній наступній діяльності), функцію конкретизації цілеспрямованих дій (уява
відіграє важливу роль у процесі складання плану і програми цілеспрямованої
діяльності; план передбачуваної діяльності виражає її побудову і перспективну
спрямованість, а програма містить послідовність і способи її виконання),
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контрольно-коректуючу функцію (контроль за процесом дії і корекція у ході її
виконання, уявний образ здійснюваної дії є необхідною психологічною умовою
виправлення передбачуваної помилки), емоційну функцію (яскраві образи уяви
підсилюють емоційний тонус діяльності, стимулюють підвищений настрій у процесі
роботи, сприяють виникненню захопленості діяльністю), моральну-психологічну
функцію (уявний образ умов і процесу передбачуваних дій і вчинків дозволяє
оцінити їх можливі наслідки та вплив на інших людей) і естетичну функцію
(творчий процес вимагає розкутості, натхнення та естетичного задоволення) [252].
Фантазія забезпечує керування діяльністю людини шляхом вироблення
установки (Р. Натадзе [160], Д. Узнадзе [267]). Однією з ознак фантазії (поряд з
новизною і незвичністю побудов) є також усвідомлення можливості уявної ситуації.
Завдяки цьому, фантазія виступає як фактор, що стимулює діяльність людини у
певному напрямку, її волю, що здатна проявитися лише по відношенню до
можливого. У цьому плані фантазія може виступати в ролі одного з компонентів
установки особистості. За словами Д. Узнадзе, «у процесі повсякденного життя і
активності в нас на основі різних потреб і під впливом різних вражень виникає
безліч установок, реалізувати які в умовах даної об’єктивної дійсності можливо або
частково, або неможливо взагалі. Безсумнівно, що ці установки намагаються
реалізуватися і саме в фантазії знаходять необмежену можливість свого прояву…
Таким чином, в основі фантазії лежать невиявлені, нереалізовані установки суб’єкта,
тобто ті установки, можливість прояву яких в умовах реальної дійсності відсутня.
Картини фантазії являють собою реалізацію цих установок» [267, с. 374].
Теоретичне припущення про установочну дію уяви, зроблене Д. Узнадзе, отримало
експериментальне підтвердження у працях Р. Натадзе.
Р. Натадзе розглядає уяву як фактор поведінки, як установочну дію; вона
стимулює, активізує, робить цілеспрямованою діяльність людини. «Створений
«відлітом» фантазії образ стимулює суб’єкта до його здійснення; суб’єкт ставиться
до нього не як до вже наявної реальності, а як до підлягаючій здійсненню у реальній
дійсності ідеї, що, звичайно, мобілізує людину до відповідної активності, до
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активності творця, який утілює свою ідею у реальність, у новий об’єкт об’єктивного
світу. Це найбільш активна форма «проспективної» цілеспрямованої дії, яка
обов’язково передбачає виникнення сильної установки на діяльність, спрямованої на
перетворення дійсності...» [160, с. 286]. Р. Натадзе розглядає фантазію як «відліт від
дійсності» і в цьому розумінні невідповідність об’єктивній дійсності є суттєвою
ознакою уяви, оскільки для роботи фантазії найбільш характерним є створення
нових для суб’єкта уявлень, образів об’єктів, які ніколи ним не сприймалися» [160,
с. 286]. Хоча Р. Натадзе зауважує, що створення нового образу й «відліт від
дійсності» мають протилежні прояви. «В першому випадку: це творчість, це
прагнення до перетворення дійсності. Створений «відлітом» фантазії образ
стимулює…. В другому випадку: «відліт від дійсності» означає втечу від реальності
у створене уявою сховище – у світ фантазії. Це втрата «чуття реальності», це
поведінка, що виходить за межі норми, це ставлення до уявного, як до реальної
об’єктивної дійсності» [160, с. 286].
О. Нікіфорова вказує на те, що уява спрямована на пізнання образів бажаного,
можливого, майбутнього або образів того, що відсутнє у досвіді даної людини, але
може бути відтворено за певними даними. Психічним продуктом процесу уяви, за її
словами, є створення об’єктивно нових або частково нових образів, що виражають
бажане, можливе, майбутнє, або суб’єктивно нових образів, що дозволяють суб’єкту
пізнати те, чого він сам не сприймав. «Завдяки цим особливостям, уява виконує
специфічну функцію у житті людей, яку не виконують інші психічні процеси, а
саме: вона є основою створення нових предметів, що задовольняють ті чи інші
потреби людини, та розширює можливості пізнання чуттєвої, наочної сторони
дійсності не тільки шляхом безпосереднього досвіду через сприйняття, але й
шляхом побудови нових образів» [165, с. 69].
Ю. Швалб розглядає уяву як одну з породжувальних функцій свідомості, яка
визначає існування простору «можливого». Він визначає три форми існування
образів уяви у просторі життя особистості: мрію, фантазію, метафору [307].
Таким чином, на нашу думку, можна виділити два аспекти, які присутні у
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вище згаданих визначеннях поняття «уява». По-перше, всі визначення обов’язково
вказують на те, що уява спрямована на створення чогось нового, чого немає поряд з
людиною як реально даного. По-друге, підкреслюється зв’язок створення цього
нового, з тим, що вже було в практиці людини, в її життєвому досвіді; причому
особливий акцент робиться на комбінуванні минулих вражень як способі створення
нового.
Уява певною мірою пов’язана з усіма психічними процесами. На думку
В. Роменця, для того, «щоб розкрити природу уяви, доцільно порівняти її з іншими
психічними процесами», а далі зазначає, що «у фантазійно специфічній діяльності
психічні процеси, властиві людині, втрачають свою ізольованість, самостійність і
перетворюються на моменти фантазії» [216, с. 136].
Пізнання об’єктивного світу, як відомо, починається з безпосередньої
взаємодії людини з оточуючою дійсністю через відчуття, які, в свою чергу,
використовуються для побудови образів уяви.
За словами Л. Коршунової, «значення відчуттів для формування образів уяви
полягає у тому, що вони сприяють накопиченню першочергової інформації про
об’єкт і є матеріалом для майбутніх продуктів уяви», при цьому вона зауважує, що
порушення будь-якого органу відчуттів звужує сферу чуттєвої інформації, що
відображається на діяльності уяви [109, с. 42]. Хоча, потрібно зазначити, що
відчуття не відображають усієї багатоманітності якостей речей, яка необхідна для
більш глибокого й усебічного пізнання навколишньої дійсності. Більш вищою
формою чуттєвого пізнання є сприймання, яке, на відміну від відчуттів, відображає
не окремі властивості предметів, а їх цілісні характеристики, тобто дає відомості про
предмети в цілому. Чим багатші й різноманітніші наші сприйняття, тим більше
матеріалу для діяльності уяви, яка маніпулюючи образами, отриманими у результаті
сприймання, перетворюючи їх, поєднуючи їх у нові, незвичні комбінації, створює
цим самим нові образи, яким немає аналогів у дійсності.
Крім цього, сприймаючи предмет частинами, людина здатна отримувати його
цілісний образ, що було б неможливо без роботи уяви, її попереднього досвіду, а
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також відповідних знань про цей предмет. За словами Е. Ільєнкова, «фантазія,
продуктивна уява є універсальною людською здібністю, яка забезпечує активність
сприймання оточуючого світу» [85, с. 42]. Він вважає, що однією з фундаментальних
характеристик уяви є здатність бачити ціле раніше частин, тобто «уява дозволяє
«схопити» цілісний образ життєвої ситуації ще до того, як вона буде чітко й детально
проаналізована у поняттях логікою мислення» [85, с. 42].
Цієї ж думки дотримується В. Давидов, який зазначає, що діяльність уяви
полягає у здатності бачити ціле раніше частин, що є однією з необхідних умов
теоретичного відтворення дійсності [59].
В. Роменець вказує на те, що «фантазія неможлива без пам’яті. Чим більше
матеріалу дає пам’ять, тим більше можливостей відкривається для комбінувальної
роботи фантазії. Але пам’ять може відігравати й негативну роль. Це трапляється за
наявності «суцільної» пам’яті, що утруднює розчленування образів та їх вільне
цілеспрямоване комбінування. Для успішної творчої роботи потрібне живе
вибіркове відтворення» [216, с. 134].
Цієї ж думки дотримується І.Страхов, зазначаючи, що «образи пам’яті – одна з
найбільш суттєвих основ уяви. Чим більший зміст пам’яті і чим більш активно
людина може оперувати її образами, тим більше все це створює сприятливу
психологічну передумову розвитку уяви» [252, с. 31].
У свою чергу, П. Блонський зауважує, що «творча уява починається з
репродукції раніше отриманих образів, і в цьому розумінні можна сказати, що в
образах творчої уяви немає нічого, чого б раніше не було в образах пам’яті і
сприймання. Але ми знаємо, що під час репродукції образи не просто існують, але й
змінюються: репродукція образів переходить у трансформацію їх. Інакше кажучи,
репродукція переходить у фантазування» [20, с. 217].
Ю.

Гільбух

зазначає,

що

«уяву

можна

визначити,

як

оперування

різноманітними психічними образами, які виникли в минулому досвіді людини, як
сліди, що залишилися внаслідок сприймання різних предметів і явищ. Якщо в даний
момент ці образи просто актуалізуються один за одним, то це пригадування, тобто
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процес, пов’язаний з функціонуванням довготривалої пам’яті. Якщо ж слідом за
актуалізацією образів пам’яті відбувається їх перекомбінування, конструювання
нових образів, образів, яких ще не було у свідомості даної людини, слід говорити
про роботу уяви» [51, с. 130].
С. Рубінштейн виділяє основну відмінність уяви від пам’яті, яка полягає в
інакшому ставленні до дійсності. «Образи пам’яті – це відтворення минулого
досвіду. Функція пам’яті – зберігати в можливій недоторканості результати
минулого досвіду, функція уяви – їх перетворювати» [220, с. 296]. А тому, «якщо
відтворення є основною характеристикою пам’яті, то перетворення стає основною
характеристикою уяви. Уявляти означає перетворювати» [220, с. 295].
Про відмінність уяви і пам’яті вказує О. Нікіфорова, яка стверджує, що образи
дійсності, які містяться у пам’яті, ніколи не відображають можливого, майбутнього,
а також ніколи не перетворюються в образи реально існуючих предметів, з якими
суб’єкт не зустрічався у своєму особистому досвіді [165, с. 69].
На думку І. Страхова, важливою психологічною умовою актуалізації уяви є
увага, яка розуміється автором як глибоке зосередження на явищах, що вивчаються,
а також на самому пізнавальному процесі. Цілеспрямованість уваги, її стійкість у
єдності з переключенням, обумовленим розвитком творчої думки, інтенсивність
зосередження, гнучке поєднання концентрації і розподілу, аналітичної або цілісної
спрямованості, – все це сприяє актуалізації образів уяви у творчій діяльності [252,
с. 36]. Людина намагається створити в уяві новий образ, передчути враження від
нього. Але щойно здійснюється очікуване, мотив зосередження зникає, а разом із
ним і сама увага.
При цьому чи не найбільш складним і суперечливим є зв’язок уяви з
мисленням. Виявлено, що основне протиріччя у поглядах на специфіку уяви виникає
при зіставленні функцій уяви й мислення, і на сьогодні склалися три точки зору:
1) уява й мислення – це психічні процеси, специфіка функціонування яких
визначається типом розв’язуваної задачі (Г. Балл [10; 151], М. Гамезо [47], Г. Костюк
[112; 151], О. Леонтьєв [126], А. Петровський [183-184], С. Рубінштейн [220]);
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2) уява й мислення – два нерозривно пов’язані психічні процеси, що беруть
участь у пошуку розв’язання однієї задачі (Л. Виготський [41-44], Я. Голосовкер
[55], І. Кант [94], Л. Коршунова [109-111; 198], Б. Пружинін [111; 198]);
3) уява як психічний процес, що має свою специфіку, не виділяється.
Психологічною основою творчої діяльності вважається образне, творче, дивергентне
мислення (Ф. Баррон [324], Дж. Гілфорд [326-327], В. Дружинін [65-66], Ж. Піаже
[185], Р. Солсо [244], Р. Стернберг [333-334], Е. Торренс [338-340], М. Холодна [278]
та ін.).
За словами М. Беркінбліта [14], А. Петровського [14; 38; 183-184], уява, так
само як і мислення, виникає у проблемних ситуаціях, тобто у тих випадках, коли
потрібно знайти нові способи їх розв’язання. Проте, на відміну від мислення, завжди
спрямованого на встановлення реально існуючих, але ще непізнаних, зв’язків,
відношень, уява створює те нове, якого насправді немає, а інколи й не може бути
взагалі. Мислення та уява є швидше двома системами випереджувального
відображення дійсності, що взаємодоповнюють одна одну. Перша – система понять,
що дозволяють узагальнено й опосередковано пізнавати дійсність, друга – система
наочних образів моделей проміжних і кінцевих продуктів діяльності. Таким чином,
у проблемній ситуації можуть існувати дві, що взаємодоповнюють одна одну,
системи випереджувального відображення дійсності: організована система образів
та організована система понять.
Співвідношення мислення та уяви змінюється залежно від особливостей
проблемної

ситуації,

яка

може

характеризуватися

більшою

чи

меншою

невизначеністю. М. Беркінбліт, А. Петровський стверджували, що «уява працює на
тому етапі пізнання, коли невизначеність ситуації досить велика», а тому «цінність
уяви полягає у тому, що вона дозволяє прийняти рішення і знайти вихід із проблемної
ситуації навіть за відсутності необхідної повноти знань, потрібних для мислення.
Фантазія дозволяє «перестрибнути» через якісь етапи мислення і все ж таки уявити
собі кінцевий результат. А тому, необхідність існувати й діяти в середовищі з
неповною інформацією призвела до виникнення в людини апарату уяви» [14, с. 350].
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С. Рубінштейн зауважував, що «в процесі наукової творчості уява виконує в
ній специфічну функцію, відмінну від тієї, яку виконує в ній мислення. Специфічна
роль уяви полягає у тому, що вона перетворює образний, наочний зміст проблеми і
тим самим сприяє її розв’язанню… У реальному мислительному процесі в єдності з
поняттям у тій чи іншій мірі, у тій чи іншій формі бере участь і наочний образ.
Образний зміст сприймань і образи пам’яті, що відтворюють цей зміст, іноді не
дають достатньо опорних точок для розв’язання проблеми, що постає перед
мисленням. Іноді потрібно перетворити наочний зміст для того, щоб досягти
розв’язку проблеми; тоді у свої права вступає уява» [220, с. 303].
В. Давидов, В. Кудрявцев стверджують, що у пізнавальному процесі
теоретичне мислення і продуктивна уява виконують однакову функцію: вони
дозволяють людині розуміти універсальні принципи розвитку речей і подій,
перетворювати і пізнавати у відповідності з ними світ як ціле. Відмінність лише у
тому, що в мисленні ці принципи виступають у формі абстрактних понять, а в уяві –
у формі особливих образів [61].
В. Роменець вказував на те, що «для виникнення самого процесу мислення
людина вже повинна мати перед собою проблему, ідею, задум. І тут на допомогу
приходить фантазія» [216, с. 139]. В усіх видах творчої діяльності  технічній,
художній, науковій  фантазія бере участь у виникненні гіпотези та проведенні
мисленого експерименту  уявному зіставленні створюваного образу й наявних
можливостей його втілення. Все це, за словами В. Роменця, характеризує будь-який
образ фантазії як «багатогранну живу модель світу, яка весь час удосконалюється,
розкриває предмет чи явище в його зв’язках і відношеннях із оточенням. Володіючи
здатністю до фантазії, людина вільно змінює уявлюваний предмет чи явище у
потрібному напрямку, випробовує його життєздатність, бачить як зайві частини, так
і ті, яких бракує, ставить предмет під різні впливи з боку інших предметів. При
цьому предмет пізнання мовби оживає у сфері фантазії, відкриває свою внутрішню
сутність» [216, с. 152-153]. Крім цього, «на відміну від логічного мислення фантазія
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за одну якусь мить може відтворити предмет як у його структурній цілісності, так і в
сукупності деталей, не випускаючи жодної з поля уваги» [216, с. 140].
О. Дудецький, у свою чергу, стверджує, що «мислити – означає, опираючись
на досягнутий досвід, йти до пізнання суб’єктивно нових, але реально існуючих
об’єктів», тоді як «фантазувати» – означає, опираючись на досягнутий досвід, йти до
створення суб’єктивно нових і реально неіснуючих об’єктів» [68, с.12].
Сучасні філософи В. Возняк і В. Лимонченко, співставляючи уяву й мислення,
також вказують на їх відмінність: «… нескутий, вільний лет уяви з її непередбаченістю,
химерністю, самозаконністю, невимушена гра образів, які породжують один одного
всупереч будь-якій заздалегідь установленій логіці, – й мислення, яке вишикує
ланцюжки понять згідно з певними правилами, – мислення, яке прагне не вигадувати, а
розуміти, не злинати, а відповідати тому, що є насправді» [34, с. 171].
Л. Шрагіна вважає, що уява є творчим актом тільки завдяки її зв’язку з
мисленням, оскільки наявні в суб’єкта знання сприяють формуванню нових образів,
які, у свою чергу, вимагають оцінки, відбору, узагальнення. А тому, уява й мислення
взаємопов’язані і взаємообумовлюють один одного в пізнавальних актах [311, с. 20].
На її думку, роль уяви в процесі творчого пізнання можна визначити як один із
способів використання наявних у людини знань для отримання нових знань, як
перенесення знань з однієї сфери в іншу, властивості якої повинні бути вивчені для
розв’язку пізнавальних завдань. Мислення у формуванні образів відіграє провідну
роль, так як відображає найбільш суттєві, закономірні й загальні зв’язки дійсності
[311, с. 21].
Отож, якщо позбавити мислення уяви, воно стане творчо безплідним і
нездатним до продукування нових творчих продуктів. Якщо ізолювати уяву від
мислення, тобто від процесів систематизації потрібних знань і від процесів критики
продуктів уяви, то сама уява стає безсилою і безцільною.
У свою чергу, А. Брушлинський заперечує існування уяви як окремого
психічного процесу. Він піддає критиці традиційне визначення поняття уяви
вказуючи на те, що «якщо визнати, що уява полягає «у створенні нових думок», то
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доведеться відмовитися від власне мислительної діяльності. Якщо нові думки
створюються безпосередньо уявою, а не мисленням, то останнє просто стає
непотрібним, втрачає свою основну функцію» [26, с. 368], а далі, «якщо створення
«нових чуттєвих образів» є привілеєю безпосередньо уяви, то доводиться робити
висновок, що у відчуттях, сприйманнях і уявленнях людині не відкривається нічого
нового» [26, с. 369]. Він піддав критиці трактування поняття уяви, зазначивши, що
«традиційне визначення фантазії як «перетворювального» відображення не виявляє
її специфіки, а тому є неправомірним. Воно призводить до визнання всіх інших
форм відображення механічними й пасивними, що явно помилково. З пізнавальної
діяльності, по суті, забирається все найголовніше і найсуттєвіше, творчий момент і
все багатство головних «механізмів» і операцій пізнання включається до складу
уяви, приписується тільки їй. У результаті велика багатоманітність різних форм і
способів пізнання повністю спустошується та зводиться до «простої репродукції», а
роль уяви в пізнавальній діяльності незмірно зростає. Фантазія неминуче
перетворюється тоді на якогось фантастичного «діяча», який один тільки здатен
створювати нове і перетворювати старе» [26, с. 389].
А. Брушлинський

критикує

традиційне

визначення поняття уяви у

співвідношенні з поняттям мислення, яке схематично можна зобразити так: уява –
це творчий пошук і створення чогось нового, а мислення – лише формалізація
знайденого або створеного уявою. Він виступає проти твердження, згідно якого
мислення розуміється як те, що підпорядковується тільки законам логіки, а уява,
навпаки, розуміється як дещо, що виходить за межі логічних законів, а тому
основою пізнання і взагалі творчості стає не мислительна діяльність, а тільки уява,
якій

вдається

відійти

від

логічних

алгоритмів

[26,

с.

380].

На

думку

А. Брушлинського, традиційне визначення поняття уяви, яке поєднує дві основні
ознаки: 1) відкриття, створення нового і 2) перетворення образу предмета, що
пізнається, не є специфічним лише для уяви, а в однаковій мірі характеризує взагалі
всі форми і рівні психічного відображення: відчуття, сприймання, мислення. А тому,
якщо уява все ж таки існує, то його специфіка полягає у чомусь іншому, поки що
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невідомому [26, с. 385].
О. Нікіфорова, заперечуючи думку А. Брушлинського, стверджувала, що «уява
спрямована на пізнання образів бажаного, можливого, майбутнього або образів того,
що відсутнє у досвіді людини, але може бути відтворене нею за якими-небудь
даними. Психічним продуктом процесу уяви є створення об’єктивно нових або
частково нових образів, що виражають бажане, можливе, майбутнє, або 
суб’єктивно нових образів, які дозволяють людині пізнати те, чого вона не
сприймала» [165, с. 69]. Саме завдяки цим особливостям уява, на думку психолога,
виконує суттєву специфічну функцію в житті людей, яку не виконують інші
психічні процеси, а саме «слугує основою створення нових предметів, що
задовольняють ті чи інші потреби людини й збільшує можливості пізнання чуттєвої,
наочної сторони дійсності не тільки шляхом безпосереднього досвіду через
сприймання, але й шляхом побудови образів на основі тих чи інших даних… При
такому розумінні уяви вона досить чітко відокремлюється від мислення, яке
спрямоване на пізнання взаємозв’язку предметів, явищ та їх сутності і яке продукує
поняття, системи понять, ідеї» [165, с. 69]. Тобто, на відміну від мислення, яке
оперує поняттями, уява використовує образи, і її основне призначення 
перетворення образів з метою створення нової, раніше не існуючої ситуації або
об’єкта.
У зарубіжній психології деякі науковці не виділяють категорію уяви, але
описують її феномен у складі творчих процесів і досліджують тестологічними
методами. Так, зокрема, в працях американського психолога Дж. Гілфорда [326-327]
сам термін «уява» не використовується, однак поняття «дивергентне мислення»,
введене й детально описане психологом, з нашої точки зору, описує ту ж
психологічну реальність. У подальшому більшість дослідників цього напряму,
зокрема Дж. Гетцельс [325], П. Джексон [325], К. Тейлор [336-337], Е. Торренс [338340], досліджуючи творчі процеси в цілому, використовували терміни «дивергентне
мислення», «креативне мислення», «уява», «фантазія» практично як синоніми. В
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деяких сучасних монографіях із когнітивної психології уява як психічна функція не
розглядається взагалі (В. Дружинін [65-66], Р. Солсо [244], М. Холодна [278]).
На сьогодні в психології не існує єдиної класифікації видів уяви, її
класифікують за різними ознаками. Зазвичай уяву поділяють на різні види залежно
від способів створення нових образів. Відтак розрізняють пасивну та активну уяву
[36; 37; 38; 133; 134; 135; 167; 220; 267; 270]. Пасивна уява

– мимовільне та

довільне створення образів, не призначених для втілення в дійсність. До цього виду
уяви належать сновидіння, фантазування, марення, ілюзії. Активна уява – довільне
створення образів, призначених для втілення в дійсність. Активна уява може бути
відтворювальною (репродуктивною) і творчою (продуктивною). Відтворювальна
уява передбачає створення образів об’єктів, ситуацій, явищ на основі їх словесного
опису,

графічного

зображення,

малюнків.

Творча

уява,

на

відміну

від

відтворювальної, передбачає самостійне створення нових образів, які реалізуються в
оригінальних і цінних продуктах діяльності. За В. Роменцем, такі образи
підкоряються принципові індивідуалізації – вони унікальні й самобутні, несуть в
собі індивідуальність їхнього суб’єкта, суб’єкта з актуалізованою потребою у
творчості – втіленні своїх здібностей [216].
На думку С. Рубінштейна, «справжня уява є перетворювальною діяльністю.
Але вона може бути банальною, шаблонною і більш менш творчим, оригінальним
перетворенням» [220, с. 299]. Він зазначає, що могутність творчої уяви і її рівень
визначається співвідношенням двох показників: 1) наскільки уява дотримується
обмежувальних умов, від яких залежить осмисленість і об’єктивна значущість її
творінь, тобто врахування зв’язку нового в уяві з існуючою дійсністю; 2) наскільки
образи уяви є новими й оригінальними, відмінні від безпосередньо даного. За
словами С. Рубінштейна, уява, яка не задовольняє одночасно обидві умови,
фантастична, але творчо безплідна [220, с. 297].
Потрібно зазначити, що існують погляди, які вказують на недоречність поділу
уяви на відтворювальну і творчу. Так, Л. Коршунова зазначає, що будь-яка уява має
перетворювальний характер. «Де немає зміни змісту образа, там і немає уяви. Уява
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продуктивна завжди, коли вона доповнює, розвиває і збагачує об’єктивно істинні
знання» [109, с. 34]. Водночас вона вказує, що «творча природа уяви залежить від
того, наскільки глибоко вона проникає у дійсність, яка підлягає переробці у
свідомості людини. Основним у цьому процесі є модифікація і трансформація
образів, створення нових синтетичних композицій…». Тоді як «спрямованості
творчій уяві надають усвідомлені потреби практики і пізнання, а також можливість
образного передбачення результатів власних дій» [109, с. 35].
Е. Ільєнков стверджує, що «індивідуальне відхилення від загальної норми, яке
викликане не примхою, а тими чи іншими серйозними значущими мотивами,
причинами і потребами, що стосуються усіх або небагатьох людей, – і є дією творчої
уяви», а також зазначає, що «діяльність розвинутої уяви породжує новий продукт,
новий образ, у якому, правда, є щось «спільне», – яке є у будь-якої людини, – але не
в готовому вигляді, а тільки у вигляді натяку, тенденції. Розвинути це в цілісний
інтегральний образ може знову ж таки сила уяви. З самого початку ця сила –
продуктивна, творча, а не просто відтворювальна» [85, с. 39].
На думку Е. Пармон, фантазія тотожня творчій уяві. За її словами «не будь-яка
уява є фантазія, але будь-яка фантазія – уява, її вища форма. У цьому плані вона
відрізняється від такого виду уяви, як відтворювальна. Остання відтворює явища
дійсності, зберігаючи спосіб зв’язку між їх компонентами. У фантазії спосіб зв’язку,
поєднання образів об’єктивної реальності має більш вільний і самостійний характер.
Саме тому фантазія не має прямого прототипу в дійсності, виступає як продуктивна
уява. В репродуктивній уяві провідна роль належить установці на точне, адекватне
дійсності відтворення певного об’єкта. Це, проте, не означає, що в репродуктивній
уяві відсутній момент творчості: він має місце, і все ж таки не він визначає зміст
створюваних образів, не він домінує в їхній структурі. На відміну від
репродуктивної уяви в фантазії переважає установка на створення нового, а тому
творчий момент є у ній провідним, визначальним» 179, с. 6.
Уява виявляється в різній за змістом діяльності, тому зазвичай розрізняють
такі види уяви, як художня, наукова, технічна. На думку С. Рубінштейна, уява
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формується у процесі творчої діяльності, а тому спеціалізація різних видів уяви є не
стільки передумовою, скільки результатом розвитку різних видів творчої діяльності.
За його словами, існує стільки специфічних видів уяви, скільки є специфічних,
своєрідних видів людської діяльності, – конструкторська, технічна, наукова,
художня, живописна, музична і т. д. Усі ці види уяви, що формуються і
проявляються у різних видах творчої діяльності, складають різновидність вищого
рівня – творчої уяви. «Уява і творчість, – зазначав С. Рубінштейн, – тісно пов’язані
між собою. Проте зв’язок між ними аж ніяк не такий, щоб можна було виходити з
уяви як самодостатньої функції і виводити з неї творчість як продукт її
функціонування. Провідною є обернена залежність; уява формується у процесі
творчої діяльності» [220, с. 300].
Проте, у будь-якому разі людина, яка творить цілісний образ в єдності його
сторін, визначень структури, обирає лише різні способи його викладу, надаючи
людині, яка сприймає, можливість розуміти, образно відтворювати, доповнювати.
Виділяють наступні механізми та способи створення нових образів фантазії:
дисоціація та асоціація (В. Вундт [40], Т. Рібо [210]); дисоціація, зміна дисоційованих
елементів, асоціація (Л. Виготський [42]); анаксіоматизація та гіпераксіоматизація
(І. Розет [214]); парсимонія (О. Дудецький [67-68]); агглютинація, гіперболізація,
літота, акцентування, схематизація, типізація (Л. Коршунова [109-110], Г. Костюк
[112], А. Петровський [38; 183-184], С. Рубінштейн [220]); опредмечування

і

включення (О. Дьяченко [70-73]); комбінування, стратегія пошуку аналогів,
реконструювання,

універсальна,

стратегія

випадкових

підстановок

(КАРУС,

В. Моляко [153-154]); прийоми створення образів фантазії, ТРВЗ (Г. Альтшуллер [4]);
прийоми створення образів фантазії (Дж. Родарі [212]).
Прихильники асоціативної психології В. Вундт [40] і Т. Рібо [210] вважали
комбінування єдиним способом створення нового образу. Саме комбінування при
цьому зводилося до нових поєднань і перегрупувань незмінних елементів, наявних у
досвіді людини. Ними виявлено, що кожний витвір фантазії обов’язково містить у
собі ті чи інші елементи навколишньої дійсності, спирається на попередній досвід
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людини. Так, повсякденно людина накопичує матеріал, з якого згодом буде
створювати різноманітні витвори фантазії. Далі слідує складний процес переробки
цього матеріалу. Важливими складовими цього процесу є такі операції, як
дисоціація та асоціація. Завдяки дисоціації здійснюється поділ сприйнятого
людиною матеріалу на окремі елементи. Адже, для того, щоб згодом поєднати
різноманітні елементи, людина повинна перш за все порушити той звичний зв’язок
між ними, в якому вони були сприйняті. Внаслідок асоціації або за схожістю, або за
суміжністю, або за контрастом певні елементи поєднуються у нові комбінації, у
результаті чого виникають нові цілісні образи. Проте, на думку цих психологів,
фантазія обмежена кількістю образів, отриманих асоціативним шляхом, оскільки
вони виникають внаслідок перегрупування і поєднання незмінних елементів,
наявних у досвіді людини, тобто нові комбінації створюються з тих елементів, які
самі по собі не є новими.
Помилка представників асоціативної психології щодо пояснення творчого
характеру уяви, з точки зору Л. Виготського [42], а також С. Рубінштейна [220],
полягає в тому, що вони вважали комбінування єдиним прийомом перетворювальної
діяльності уяви, яке, як ми вже зазначали раніше, зводилося лише до нових
перегрупувань і поєднань незмінних елементів реальної дійсності, накопичених у
досвіді людини. За висловом С. Рубінштейна, «ця сугубо механістична концепція
уяви, яка передбачає, що самі елементи повинні залишатися незмінними,
нерозривно пов’язана з асоціативною психологією, і її значимість падає разом з нею.
Сприймання дійсності не складається з пучків, в’язок або механічних агрегатів
незмінних елементів. Усі його утворення можуть підлягати перетворенню, яке
здійснюється в уяві. Ці перетворення надзвичайно багатоманітні; вони включають
комбінування як один із прийомів, але ніяк не зводяться до нього. В результаті
перетворювальної діяльності уяви, оскільки мова йде саме про творчу уяву, виникає
не просто нове поєднання або комбінація незмінних елементів, а єдиний новий
образ, в якому окремі елементи не просто поєднані, а дещо змінені й узагальнені.
Комбінування вважається лише «механізмом, дія якого зазвичай підпорядкована
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якійсь тенденції, яка визначає підбір, комбінованих елементів і надає йому смислу»
[220, с. 306].
Л. Виготський зазначав, що елементи зовнішніх вражень обов’язково
змінюються під впливом внутрішніх факторів, а тому, уточнюючи асоціативну
теорію уяви, він виділив у психологічному механізмі цієї психічної функції такі
складові, як дисоціація, тобто виокремлення необхідних елементів зі складного
цілого, зміна дисоційованих елементів, а також асоціація, тобто об’єднання
дисоційованих і змінених елементів у нові цілісні образи, і, нарешті, систематизація
цих образів, комбінація окремих образів, побудова складної картини. Крім того, за
словами психолога, діяльність фантазії вважається завершеною лише тоді, коли
новий

образ,

створений

унаслідок

зазначених

процесів,

утілюється

або

«кристалізується» у зовнішньому продукті [42, с. 2023].
Узагальнюючи погляди науковців, зазначимо, що фантазію розгдядають як:
пізнавальний психічний процес, що виникає в умовах дефіциту інформації
(М. Беркінбліт [14], О. Дудецький [67-68], А. Петровський [14; 38; 183-184]);
здатність

бачити ціле раніше частин (В. Давидов [58-61], Е. Ільєнков [85],

В. Кудрявцев [117-121]); специфічну діяльність, засновану на комбінувальній
здатності мозку людини (Л. Виготський [42-44], І. Розет [214], С. Рубінштейн [220]);
фактор поведінки, установочну дію, що активізують діяльність людини (Р. Натадзе
[160], Д. Узнадзе [267]); процес реалізації особливих особистісних потреб (З. Фрейд
[273-275]), породжувальна функція свідомості, щось, що функціонує недіяльнісно
(Ю. Швалб [307]).
Разом із тим, науковці єдині в думці, що психологічною основою будь-якого
виду творчої діяльності є творча уява, фантазія, яка також є основною
характеристикою творчої особистості (Л. Виготський [42-44], В. Давидов [58-61],
Є. Ільїн [86], Клепіков О. [99], В. Клименко [100-101], В. Кудрявцев [117-121],
І. Кучерявий [99], О. Лук [131], А. Петровський [38; 183-184], В. Шадріков [36] та ін.).
Користуючись класифікацією, запропонованою Л. Веккером [29], у структурі
фантазії ми виділяємо невербальну фантазію (власне образну) і вербальну
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(словесно-логічну), функція якої – створення за допомогою слів вербальних образів
як реальних об’єктів, явищ і ситуацій, так і фантастичних, які не існують в
реальності. Суб’єкт, який фантазує, може користуватися як невербальним
(образним), так і вербальним (словесно-логічним) матеріалом. Критеріями фантазії
виступають критерії, визначені зарубіжними психологами Дж. Гілфордом [327-328],
Е. Торренсом [338-340], зокрема, продуктивність, гнучкість, оригінальність і
розробленість. Критерії, запропоновані вітчизняним психологом Р. Нємовим,
ідентичні за назвою та змістом до критеріїв, виокремлених Дж. Гілфордом,
Е. Торренсом. Під продуктивністю (швидкістю) розуміється здатність створювати
якомога більшу кількість нових образів. Гнучкість – це здатність створювати
різноманітні образи. Здатність породжувати нові нестандартні образи називається
оригінальністю. Розробленість (деталізованість) – це здатність удосконалювати або
додавати завершений вигляд створеному образу.
У роботі ми будемо дотримуватися думки, згідно якої уява може бути
відтворювальною і творчою, а що стосується поняття «фантазія», то воно може
застосовуватися лише у тих випадках, коли мова йде про яскраву продуктивність
цього процесу, що має саме творчий, а не відтворювальний характер, а тому термін
«фантазія» нами буде ототожнюватися лише з творчою уявою, а не з уявою взагалі.
Аналіз природи, структури та механізмів фантазії дозволив нам специфікувати її як
психічний процес довільного створення людиною образів, які мають ознаку новизни
по відношенню до вихідного матеріалу (даних відчуттів, сприймання та пам’яті),
орієнтують її творчу діяльність, утілюються в об’єктивно або суб’єктивно нових
творчих продуктах.
1.2. Особливості розвитку фантазії у молодших школярів при переході від
ігрової до навчальної діяльності
Свого

часу

Л.

Виготським

був

сформульований

основоположний

методологічний принцип дослідження онтогенезу, згідно якого «кожна психічна
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функція з’являється… спочатку… як форма співробітництва або взаємодії.., а потім
вторинно як спосіб індивідуальної поведінки дитини… Прослідкувати перехід
колективних форм співробітництва в індивідуальні форми поведінки дитини –
означає зрозуміти принцип побудови вищих психічних функцій» [44, с. 197]. Такий
підхід дозволяє шукати витоки уяви у формах спілкування дитини з дорослими.
Проте сам автор підкреслює, що уява виникає у грі, «виникає із самої суті гри».
«Уже в самому ранньому дитинстві, – писав він, – ми знаходимо в дітей творчі
процеси, які найкраще виражені в іграх дітей» [44, с. 7]. Л. Виготський підкреслює
символічний характер свідомості, представлення реальної дійсності через певні
символи, з яких головну роль відіграє мовлення. За його словами, вищі психічні
функції набувають своїх специфічних рис тільки на рівні мовлення – це «друге
народження» функції. Таким чином, теорія Л. Виготського щодо розвитку вищих
психічних функцій доводить, що вони спочатку виникають на поведінковому рівні –
як форма практичної взаємодії дитини і дорослого, а потім на основі мовлення ніби
заново народжуються у вигляді складної внутрішньої діяльності.
Згідно теорії Ж. Піаже, для дітей віком від двох до семи років характерний
доопераційний період когнітивного розвитку. У цьому періоді на передній план
виступають використання символів, символічна гра і мова, що дозволяють дитині
виходити за межі наявної ситуації. Таким чином, для дітей починаючи з двох років,
що стосується пізнавальної діяльності, характерною є символічна репрезентація,
тобто використання символів, так званих предметів-замінників, символічних дій або
слів для представлення різноманітних ситуацій. Ж. Піаже стведжує, що уява
виступає як форма імітування подій із метою пристосування, вона не має у своїх
витоках мовленнєвих сигналів і спостерігається спочатку як відстрочена імітація, на
основі якої пізніше виникає образ як внутрішня імітація. Характерним для
психолога є визнання того, що мовлення і уява формуються у взаємозв’язку, а не в
послідовній залежності, як про це говорив Л. Виготський [185, с. 364-367].
Слідуючи теорії Л. Виготського щодо розвитку вищих психічних функцій,
І. Івіч вважає, що символічна функція формується у спілкуванні. У діаді «дитина-
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дорослий» символи вводить дорослий і переводить дію

на мову символічних

засобів. На думку психолога, період формування символічної функції припадає на
другий рік життя дитини, особливо 1р.3міс.-1р.8міс., коли діяльність дитини з
дорослим дуже різноманітна за змістом. І. Івіч описує перші прояви символічної
функції, у характеристиці яких легко простежуються елементи уяви: відстрочена
імітація – наслідування того, чого зараз немає, а на цій основі виникає образ як
внутрішня імітація, «як активна копія», а не слід сприйнятого; активність «Як
нібито» (наприклад, дитина робить вигляд, що спить); графічні зображення
(малюнки дитини); сновидіння. На основі активності «Як нібито», як стверджує
психолог, формується гра, дитячий обман, а також різні фантастичні витвори [328].
За словами Г. Костюка, уява в дитини виникає на певному етапі її розвитку і
проходить довгий шлях свого формування. Так перші прояви уяви спостерігаються
у дитини наприкінці другого і початку третього року життя, коли в неї є вже певні
фізіологічні та психологічні передумови для створення образів об’єктів, яких вона
сама не сприймала. У процесі активної взаємодії з навколишнім світом і дорослими
людьми дитина на цей час вже набуває деякого життєвого досвіду, засвоює початки
мови, у неї з’являються нові потреби, завдяки чому стає можливим такий аналіз і
синтез попередніх вражень, які дають перші образи уяви [112].
Н. Палагіна зазначає, що саме дорослий відкриває для дитини світ фантазії у
вигляді умовних дій, уявних ситуацій, змальованих словами образів. Вона виділяє
основний елемент становлення уяви, так звану «генетичну клітину» цієї психічної
функції. За її словами, «цей елемент повинен виражати активність дитини,
прагнення діяти в оточуючому світі, містити в собі можливість соціального
наслідування психічного досвіду і забезпечувати створення уявного образу і
ситуації. Таким елементом є умовна дія, дія «як нібито» [176, с. 64-65]. На думку
Н. Палагіної, другий рік життя дитини є сензитивним періодом і домовленнєвим
етапом розвитку уяви. Вона виступає проти думки, згідно якої вважається, що уява
виникає саме в дошкільному віці, і не до гри, а в самому процесі її розвитку,
наполягаючи, що виникнення цієї психічної функції спостерігається значно раніше
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на домовленнєвому етапі розвитку дитини у взаємодії з дорослим.
Проте, традиційним і загальноприйнятим є твердження, що уява як вища
психічна функція формується саме у грі і пов’язана у своїх витоках із символічною
або, як ще її називають, знаковою функцією свідомості, розвиток якої припадає на
кінець раннього дитинства.
Д. Ельконін, досліджуючи соціальну природу гри і уяви, показав, що їхнім
джерелом є протиріччя між потребою дитини жити життям дорослих і
неможливістю задовольнити цю потребу. Ним розглядаються такі елементи уяви у
грі, як перенесення дії з одного предмета на інший, заміщення, уявна ситуація.
Д. Ельконін виступає проти розуміння, згідно якого гра розглядається як прояв уже
розвинутої уяви і стверджує, що насправді «гра і є тією діяльністю, в якій уява
вперше тільки й виникає» [316, с. 7].
Цієї ж думки дотримується О. Леонтьєв, який зазначає, що «не уява визначає
ігрову дію, а навпаки, умови ігрової дії роблять необхідною і породжують уяву»
[126, с. 491]. Він пояснює, що виникнення уявної ігрової ситуації відбувається у
результаті того, що в грі предмети, а отже, і операції з цими предметами включені в
дії, які зазвичай здійснюються в інших предметних умовах і стосовно інших
предметів. О. Леонтьєв вказує на те, що в дошкільній грі операції і дії дитини
завжди реальні і соціальні, завдяки їм дитина пізнає навколишню дійсність. «А тому
гра зовсім не виникає з вільної аутистичної фантазії, що довільно створює уявний
світ дитини, а сама дитяча фантазія породжується грою, виникає на шляху
проникнення дитини в реальний світ» [126, с. 494].
За словами В. Давидова, саме на основі ігрової діяльності в дитини
дошкільного віку формується основне психологічне новоутворення – уява і
символічна функція свідомості, що дає змогу дитині здійснювати у своїх діях
перенесення властивостей одних речей на інші, замінювати один предмет іншим,
робить її здатною до створення нового в різних сферах діяльності і на різних рівнях
значущості [59, с. 67].
Згідно досліджень багатьох науковців, зокрема Л. Виготського [42; 44],
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В. Давидова [59], Д. Ельконіна [316]

Г. Костюка [112], О. Леонтьєва [126],

В. Моргуна [156] та інших, гра є провідною діяльністю дитини дошкільного віку.
Сутність гри як особливої форми життя дитини в суспільстві полягає у тому, що в
ній дитина відображає різні сторони життя дорослих, стосунки між ними,
особливості їхньої діяльності, набуває й уточнює свої знання про навколишній світ.
Оскільки гра спрямована на дієве пізнання світу, то й уява дошкільника переважно
виступає у своїй пізнавальній функції.
З. Новлянська стверджує, що пізнавальна функція уяви у грі двояка: з одного
боку, вона дозволяє знаходити подібне між віддаленими предметами (спочатку
ігрові дії мають розгорнутий характер і потребують матеріального опертя

на

предмети або їхні замінники, а тому, здійснюючи кожний раз заміщення одного
предмета іншим, дитина відкриває для себе подібність віддалених предметів за
узагальненими ознаками), а з другого боку – будувати ігрову ситуацію, у якій тільки
й можливе освоєння визначених, реальних дій [166, с. 24].
Проте протягом дошкільного віку, як зазначає А. Петровський, відбувається
перетворення уяви дитини з діяльності, що потребує зовнішньої опори, у самостійну
внутрішню діяльність, де необхідність у зовнішній опорі зникає [38, с. 360]. За
словами В. Мухіної, відбувається інтеріоризація – перехід до ігрової дії з
предметом, якого насправді немає, до ігрового перетворення предмета, надання
йому нового значення, смислу і здіснення уявних дій з ним подумки, без реальної
дії. На її думку, «це і є виникнення уяви як особливого психічного процесу» [159,
с. 209]. Так, тільки споглядаючи іграшки, а то й без них, старші дошкільники
можуть розігрувати досить складні сюжети в образному плані. Це стає можливим
завдяки розвитку в них мовлення. Саме у зв’язку з розвитком мовлення ігрові дії, що
виконує дитина, значно скорочуються, так би мовити, «згортаються» і вже менше
потребують матеріального опертя. Як зазначає Н. Палагіна, «слово дозволяє
створювати відокремлений світ фантазії, відділений від дії та особистої участі
дитини, яка фантазує, світ зі своїми законами та обставинами, з якими не можна не
рахуватися» 176, с. 66.
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Е. Блейлер [43], П. Блонський [20-21], Л. Виготський [43], О. Запорожець [80],
Г. Костюк [112], А. Петровський [38], Ж. Піаже [185] та інші зазначають, що
розвиток уяви дитини знаходиться у безпосередньому зв’язку з розвитком її
мовлення. У процесі спілкування з дорослими людьми мова дає змогу дитині уявити
те, чого вона ніколи не бачила, про що ніколи не чула. Так, за словами Е. Блейлера,
мова є могутнім поштовхом для розвитку уяви. Вона звільняє дитину від
безпосередніх вражень про предмет, дає дитині можливість уявляти той чи інший
предмет, який вона не бачила, а також думати про нього. Виявлено, що в дітей із
затримкою мовленнєвого розвитку спостерігається надзвичайна відсталість також у
розвитку уяви за 43, с. 812.
Діти, мовленнєвий розвиток яких іде спотвореним шляхом (скажімо, глухі
діти, які внаслідок цього залишаються повністю або частково німими, позбавленими
мовленнєвого спілкування), виявляються у той же час дітьми з надзвичайно погано
розвиненою уявою 205.
Крім цього, постановка дитиною мети, створення задума витвору, а також
керівництво цією побудовою здійснюється також за допомогою мови. Таким чином,
у розвитку уяви дошкільника мова стає не лише джерелом даних, необхідних для
створення багатьох і різноманітних нових образів, а й засобом об’єктивації
створюваних образів, засобом спрямування роботи уяви, підкорення її певному
задуму. А тому, затримка дітей у мовленнєвому розвитку позначається також на
розвиткові їхньої уяви, зумовлює помітне зниження її продуктивності.
Згодом

поряд

із

процесом

інтеріоризації

спостерігається

процес

екстеріоризації, коли образ, створений фантазією дитини, отримує матеріалізовану
форму існування, тобто знаходить своє втілення у зовнішньому продукті.
З часом дитячий малюнок, який цілком відповідав стадії простого ставлення
дитини до оточуючого світу, замінюється словом як засобом вираження, який
відповідає більш глибокому, значно складнішому внутрішньому ставленню до
життя, до себе і до оточуючих.
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Таким чином, розвиток дитячої уяви, як і розвиток інших вищих психічних
функцій, істотним чином пов’язаний із розвитком мовлення дитини, з основною
психологічною формою її спілкування з оточуючими, тобто основною формою
колективної соціальної діяльності дитячої свідомості.
Уява розвивається за звичайними законами розвитку вищих психічних
функцій – від репродуктивної (відтворювальної) до продуктивної (творчої), від
мимовільної до довільної [38].
В. Мухіна вважає, що у старшому дошкільному віці дитина починає
контролювати і визначати характер своєї уяви – відтворювальної або творчої. При
цьому вона сама контролює рух образів уяви [159, с. 212-213].
Таким чином, у дітей дошкільного віку спочатку з’являється і розвивається
відтворювальна, а згодом творча уява (фантазія). Завдяки відтворювальній уяві
дитина-дошкільник, слухаючи оповідання, казки, уявляє їхніх персонажів, подумки
співіснує з ними, переживає разом з ними певні емоції. Відтворювальна уява є
важливим засобом засвоєння дітьми суспільного досвіду, оскільки завдяки їй дитина
може створювати певні образи під час повсякденного спілкування з дорослими.
Потрібно зазначити, що яскраві образи, які виникають у дітей під час слухання
оповідань, казок, під час спілкування з дорослими, тривалий час зберігаються у
дитячій пам’яті, а потім знаходять своє втілення в іграх, стають одним із джерел їх
сюжетно-рольового змісту, а також у витворах різних видів творчої діяльності.
Але особлива роль у засвоєнні дітьми суспільного досвіду належить творчій
уяві, фантазії, за допомогою якої дитина намагається пояснити, пізнати, освоїти
навколишній світ. Як зазначають психологи, фантазія є правильним засобом, що
компенсує і долає недосконалість мислення і обмеженість життєвого досвіду
дитини. Так, за словами З. Новлянської, «потік інформації з оточуючого світу
настільки великий і різноманітний, а мислення дитини досить недосконале, що
адекватна обробка цієї інформації неможлива. В результаті у психіці дитини
виникає конфлікт між надмірною «зовнішньою» інформацією і недостатніми
можливостями, дефіцитом «внутрішньої» інформації, тобто запасу знань і умінь,
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необхідних для розуміння і пояснення оточуючого… Подолання «невизначеності» у
дітей стає можливим завдяки тому, що одночасно з накопиченням вражень про
предмети, явища, зв’язки між ними у психіці дитини відбувається постійне
перекомбінування, внаслідок чого, з досить обмеженої кількості вражень, може
виникнути велика кількість поєднань, що породжує нові зв’язки між явищами і
предметами» [166, с. 9].
Однією з основних характеристик фантазії дітей дошкільного віку є її
спрямованість на створення чогось нового. І дійсно, в дітей у результаті
фантазування постійно виникає щось таке, з чим вони не зустрічались у житті.
Проте образи, створені фантазією дітей, спочатку ситуативні і суб’єктивні, у більшій
мірі цінні лише для самого творця, і, якщо реалізуються у зовнішньому продукті, то
зазвичай недосконало, неуміло. Фантазуючи, дитина ще не орієнтується на
результат, її приваблює сам процес, а тому вона рідко доводить задумане до
завершення. Крім того, образи фантазії дітей ще дуже нестійкі і надзвичайно
рухливі. Усе це пов’язано з тим, що уява дитини мимовільна [70; 159; 166].
Прояви фантазії дошкільників найкраще відображені в їхніх іграх (створення
уявної ситуації, символічний характер ігрових дій та їх результатів, використання
предметів-замінників, виконання різноманітних ролей, побудова власного сюжету).
Згодом, окрім ігрової діяльності, фантазія дітей дошкільного віку проявляється в
елементарній словесній (складання віршиків, дражнилок, вигадування продовження
почутих казок, а також створення власних казок, пригодницьких оповідань) і
художній (малювання, ліплення, конструювання, аплікація) творчості.

Це стає

можливим завдяки розвитку довільності уяви дітей.
Варто зазначити, що фантазія, формуючись у грі в дошкільному віці, згодом
проявляється і в інших видах творчої діяльності, зокрема в образотворчій
(Л. Виготський [42], О. Дудецький [67-68], Є. Ігнатьєв [82], М. Кириченко [98],
Т. Козакова [92], Т. Комарова [103], В. Кузін [123], Г. Люблінська [132], В. Мухіна
[158], Ю. Полуянов [189-190], В. Роменець [216-217], Н. Сакуліна [226],
В. Цимбулов [283], Я. Чеботова [284]), літературній (Л. Балацька [9], А. Богуш [23],
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С. Вербицька [30], Н. Гавриш [46], О. Дьяченко [70-73], О. Мелік-Пашаєв [148],
З. Новлянська

[166],

Н.

Палагіна

[177],

О. Сапогова

музичній

[228-230]),

(Н. Ветлугіна [32], К. Тарасова [258]), конструкторській (В. Моляко [153],
Л. Парамонова [178], Г. Урадовських [268]), хореографічній (Т. Чурпіта [306]).
Характерними особливостями творчої діяльності дітей дошкільного віку є:
суб’єктивна новизна продукту; емоційна включеність, захопленість процесом
творення (творить, тому що подобається сам процес); відсутність внутрішнього
критика; характерне домінування пізнавальної мотивації, що виявляється у формі
дослідницької, пошукової активності.
Уже для старших дошкільників характерною є довільність уяви [38; 70; 159;
176]. Це безпосередньо пов’язано зі здатністю дітей створювати і втілювати свої
задуми у різних видах діяльності (у грі, словесній та художній творчості). Завдяки
довільній фантазії дитина планує свою діяльність, створює задум і орієнтує себе на
результат. Саме ця особливість розвитку уяви дошкільників відіграє важливу роль у
становленні їхньої творчої діяльності, оскільки завдяки їй у них з’являється
можливість створювати свої перші закінчені витвори. Так, за словами О. Дьяченко,
«найголовніше, що забезпечує творчий характер фантазії дитини, – це уміння
скласти свій оригінальний задум витвору, задум, заснований на власних уявленнях,
що тільки відштовхується від реальності і уміння послідовно розгорнути,
деталізувати цей задум, цілеспрямовано надати йому закінченого вигляду» [70,
с. 47].
На думку В. Давидова, саме у задумі дитини міститься одна з найважливіших
особливостей уяви – уміння «бачити»ціле раніше частин; задум – це деяка загальна
цілісність, яку можна розкрити через велику кількість частин. Таке розкриття
здійснюється у процесі реалізації і втілення задуму [58, с. 27].
Цієї

ж

думки

дотримується

О.

Дьяченко,

яка

виділяє

у

процесі

функціонування творчої уяви дітей два основних етапи: 1) породження деякої ідеї
створення творчого продукту; 2) визначення плану реалізації цієї ідеї (ідея і є тим
задумом, загальною цілісністю, частини якої послідовно розкриваються у процесі
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реалізації задуму). При цьому вона зазначає, що породження творчою уявою дитини
образу деякої ідеї творчого продукту може здійснюватися двома способами:
«опредмечуванням» і «включенням» [71].
У результаті «опредмечування» окремі враження, отримані дитиною від
дійсності, добудовуються до деякого предметного цілого, причому займають у
цьому цілому центральне місце (наприклад, під час домальовування невизначених
зображень дитина в деякій фігурі вбачає певний предмет, у який вона і перетворює
фігуру, доповнюючи її різноманітними деталями). Такий спосіб властивий дітям
віком 3-5 років. У результаті «включення» образ так само створюється на основі
окремого елемента навколишньої дійсності, але цей елемент займає не центральне, а
другорядне місце, є лише окремою деталлю образу. Цей спосіб властивий дітям
віком 6-7 років. Можливості використання під час створення ідей продуктів творчої
уяви саме так побудованого образу забезпечує багатоваріантність розв’язання
завдань, що й перебудовує, спрямовує процес уяви в напрямку пошуків, вибору
оптимального рішення [71, с. 52-58].
Психологи зазвичай

виділяють два основних види уяви – пізнавальну і

афективну або регулятивну, що співіснують у розвитку дитини протягом усього
дошкільного віку, мають різні функції і різні тенденції у реалізації [71; 159; 166;
176].
Так, на думку О. Дьяченко, основна функція пізнавальної уяви – це
специфічне відображення об’єктивного світу, подолання протиріч, що виникають в
уявленнях дитини про навколишню дійсність, добудова й уточнення цілісної
картини світу. За допомогою уяви діти можуть або творчо оволодівати схемами,
змістом і смислом людських дій, або, відштовхуючись від окремих вражень
дійсності, створювати цілісний образ якоїсь події або явища. Афективна уява діє у
ситуаціях протиріччя, що виникає під час появи в дитини образу «Я» реальності
(тобто протиріччя, що виникає під час взаємодії «Я» дитини і навколишнім
середовищем) і є у таких випадках одним із механізмів його побудови. При цьому, з
одного боку, уява може виконувати регулятивну функцію у процесі засвоєння норм і
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змісту соціальної поведінки, а з другого – виступати в якості захисного механізму
особистості дитини. Захист може здійснюватися двома основними шляхами: поперше, через багаторазову варіативну репрезентацію травмуючих впливів, у процесі
якої можуть знаходитися способи розв’язання конфліктних ситуацій, а по-друге,
через створення уявної ситуації, що допомагає зняти фрустрацію (тобто побудова
ідеального «Я», ідеальної ситуації, що компенсує реальні невдачі).
Пізнавальна уява дітей віком 6-7 років, за визначенням О. Дьяченко, набуває
якісних змін. Діти цього віку у своїх витворах не просто передають перероблені
враження, але й цілеспрямовано шукають адекватні прийоми реалізації продуктів
своєї уяви. Можливість вибору проявляється не тільки в підборі адекватних
прийомів реалізації продуктів фантазії, передачі ідеї, але й у пошуці самої ідеї,
задума. В дітей з’являється уміння цілісно планувати: ще до початку дій дитина
може розробити поетапний план їх виконання і послідовно реалізувати його,
причому може вносити доповнення по ходу виконання, якщо, звичайно, у цьому є
необхідність. Практично всі діти цього віку точно реалізують свої задуми, зазвичай
доповнюючи їх у процесі реалізації різними деталями. Афективна уява дітей цього
віку спрямована, з одного боку, на знищення отриманих психотравмуючих впливів
шляхом їх багаторазового варіювання у грі, художній та словесній творчості. З
іншого боку, в разі стійкого конфлікту з реальністю, діти зазвичай починають
створювати в своїй уяві вигаданий світ з уявними друзями і ворогами. Можливості
для цього дає розвиток у дитини уміння діяти в образному плані, розвиток
інтеріоризованої уяви [71, с. 52-59].
Проте З. Новлянська зауважує, що уява у функції саморегуляції, або, як її
називає О. Дьяченко, афективна уява, починає у дітей 7-8 років переважати над
пізнавальною функцією. Діти цього віку схильні вигадувати дивні пригоди,
учасниками яких вони нібито були або є зараз, і особливо неіснуючих друзів, які
відрізняються чимось незвичним, надзвичайним. Крім того, якими б не були яскраві
індивідуальні особливості цих нібито існуючих друзів, усіх їх об’єднує головне: в
розповідях дитини, вони завжди її вірні помічники і захисники. З. Новлянська
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вважає, що однією з причин, що спонукають уяву дитини до такої своєрідної
роботи, є гостре переживання дитиною неблагополуччя, прагнення позбутися його і
набути певної рівноваги. Другою причиною, на її думку, є іноді неусвідомлюване
бажання дитини зацікавити собою оточуючих, привернути до себе увагу. Третьою, і
найголовнішою, причиною появи таких дивних фантазій у дітей молодшого
шкільного віку є криза гри, що в дошкільному віці була провідною діяльністю.
Тепер дитина стала школярем, а її провідною діяльністю – учіння [166, с. 26-27].
Необхідно зазначити, що оволодіння дитиною новою діяльністю здійснюється
поступово, не відмовляючись відразу від гри, яка продовжує займати у її житті
важливе місце. Як стверджує О. Леонтьєв, у молодшому шкільному віці
відбувається розпад ігрової діяльності в її дошкільних формах. Виникають так звані
перехідні форми гри – дидактична гра, гра-драматизація, гра-фантазування. Вони
втрачають певною мірою властиву дошкільній грі мотивацію: їх мотив уже більше
спрямований на результат, а не на процес. За твердженням О. Леонтьєва, дидактичні
ігри є не що інше, як ряд підготовчих операцій, включених в ігрове завдання. Це
ігри, що сприяють розвитку пізнавальних операцій необхідних у майбутньому для
успішної навчальної діяльності дитини. Гра-драматизація, у свою чергу, є однією із
можливих форм переходу до продуктивної, а саме до естетичної діяльності з
характерним для неї мотивом впливу на інших людей. Щодо гри-фантазування, то
це така форма гри, у якій немає дій, правил, завдань. «Створений у ній образ
фантазії є самоцінним для дитини, оскільки викликає у неї хвилюючі емоції, саме
заради цих переживань він і створюється. Мотив гри змістився на її результат; гра
вмерла, народилась мрія» [126, с. 506-508].
Вимоги до створення образів уяви значно зростають у молодшому шкільному
віці, коли діяльність дітей стає складнішою, змістовнішою і різноманітнішою. Уява
виступає як необхідна передумова засвоєння учнями знань. Під впливом навчання у
початковій школі в дітей особливо прогресує відтворювальна уява, що відповідає за
створення образів у відповідності з описом, схемою, графічним зображенням. Так,
засвоєння молодшими школярами змісту прочитаних оповідань, розв’язування
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математичних задач, розуміння природних явищ, історичних подій потребує
створення певних образів, що стає можливим саме завдяки відтворювальній уяві
[112; 159; 166].
Проте, традиційна система шкільного навчання містить недостатньою мірою
спеціальні методи, спрямовані на послідовний і систематичний розвиток в учнів
творчої уяви, фантазії. В цих умовах остання розвивається в основному стихійно,
час від часу, і в результаті, як правило, не досягає високого рівня. Не дивно, що на
звичайному уроці, серед багатьох запитань, що задає вчитель учням, зустрічаються
різні (пригадати, показати, розповісти, пояснити, описати, довести і т.д.), але дуже
рідко звучать такі запитання, що містять вимогу щось уявити, вигадати (у розумінні
створити, а не відтворити), передбачити. Як слушно зауважив В. Сухомлинський,
найшкідливіше у зневажанні розвитком дитячої фантазії – формалізм у засвоєнні
знань, зниження в учнів інтересу до навчання. «Вкладаючи в голову дітям готові
істини, узагальнення, умовиводи, вчитель іноді не дає їм можливості навіть
наблизитися до джерела думки і живого слова, зв’язує крила мрії, фантазії,
творчості. З живої, активної, діяльної істоти дитина перетворюється ніби в
запам’ятовуючий пристрій... Ні так не повинно бути» [256, с. 86].
На жаль, не у всіх учителів вистачає досвіду, терпіння, а можливо, власної
творчої уяви, щоб ураховувати особливості дитячої фантазії і широко застосовувати
її в освітньому процесі. Деякі вчителі у проявах фантазії не знаходять ніякої користі,
помилково вважаючи, що прагнення дитини до фантазування віддаляє її від
реальності. Вони схильні приписувати їй шкідливі впливи, а тому

уникають її

вивчення, перевірки та практичного використання.
З. Новлянська стверджує, що навчання, у порівнянні з грою, не значною мірою
завантажує творчу уяву дитини, майже не використовуючи таких важливих її
досягнень, «як сформованість уміння легко заміщувати одні предмети іншими,
легко змінювати «роль» і підпорядковуватись її вимогам, за деталлю фрагментом
уявляти ціле. Не враховує сучасне навчання і особливого зв’язку уяви з емоціями.
Зв’язок, що робить гру такою привабливою та емоційно насиченою, відсутній у

68

новій діяльності дитини – навчальній» [166].
В. Давидов і В. Кудрявцев також зазначають, що на початковому етапі
навчання у школі не використовуються у повній мірі реальні досягнення
дошкільного етапу розвитку. На їх думку, саме цим пояснюється той факт, що
досягнутий дошкільником досить високий рівень розвитку творчої уяви (проте, як і
увесь його творчий потенціал) у початковій школі не знаходить свого використання.
За

їх словами,

«накопичений

дошкільником

досвід

творчості

найчастіше

відкидається школою» [61, с. 4]. У той же час, як стверджують ці психологи,
умовою формування повноцінної структури навчальної діяльності є необхідний
рівень розвитку уяви, досягнутий у дошкільному дитинстві. З урахуванням цього до
числа фундаментальних складових шкільної готовності В. Давидов і В. Кудрявцев
включають також таку здібність, як уява [61].
На думку Г. Костюка, навчання чинить різний вплив на розвиток уяви учнів
залежно від того, як вона використовується у ньому. На його думку, з переходом
дітей від дошкільного до шкільного віку розвиток уяви спадає, згасає, деградує, а не
розвивається далі. Г. Костюк вважає, що таке відбувається в умовах суто
вербального, схоластичного шкільного навчання, в якому здатність перетворювати
дійсність в образах майже не використовується. Інша картина складається там, де
учнів ставлять перед необхідністю створювати образи тих об’єктів, які описуються
вербально і яких вони безпосередньо не сприймають, систематично включають у
такі види навчальної діяльності, що вимагають оперування різноманітними
образами, перетворення, трансформування їх, створення нових комбінацій,
переосмислення конструкторських рисунків, графічна діяльність, розв’язування
задач на конструювання, моделювання, завершення незакінчених оповідань,
написання творчих художніх літературних робіт і т. ін. адже все це сприяє розвитку
як репродуктивної, так і творчої уяви учнів [112, с. 400-401].
Отже, залежність уяви дитини від зміни провідної діяльності призводить до
переважного розвитку у молодшому шкільному віці відтворювальної уяви, а те, що
творча уява, вже достатньо розвинена грою, не знаходить належного місця в
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сучасному процесі навчання, на наш погляд, є серйозною психолого-педагогічною
проблемою. Хоча, звичайно, не можна недооцінювати роль відтворювальної уяви у
розумовому розвитку учнів, орієнтуючись виключно на творчу уяву. Оскільки,
вдосконалюючи відтворювальну уяву, можна тим самим створити необхідні
передумови для розвитку творчої уяви – відпрацьовується механізм актуалізації
уявлень і їх синтезу в нові образи.
Згідно досліджень багатьох науковців [42; 63; 68; 159; 166; 222], виявлено, що
основною тенденцією у розвитку фантазії дітей молодшого шкільного віку є перехід
до більш правильного і повного відображення дійсності, від простого довільного
комбінування до комбінування логічно обґрунтованого. Крім цього, зростає
вимогливість дитини до витворів своєї уяви. Якщо дошкільник задовольняється для
зображення літака двома перехрещеними лініями, то першокласник намагається,
щоб зображений ним літак був «таким, як справжній». Така вимогливість дитини до
витворів своєї уяви пов’язана зі збагаченням її життєвого досвіду, накопиченням
знань про навколишній світ, а також із розвитком критичності мислення. Ця
критичність, коригування образів фантазії

молодшого школяра об’єктивною

реальністю збільшується з кожним роком, від класу до класу. Хоча діти молодшого
шкільного віку ще схильні до фантазування, що знаходиться у розладі з дійсністю.
Проте воно не є простим продовженням фантазування дошкільника, який сам вірить
у свою фантазію, як у реальність. Молодші школярі уже починають розуміти
«умовність» свого фантазування, його невідповідність дійсності. У їхній свідомості
мирно співіснують конкретні знання і фантастичні образи, що створюються на їх
основі. З віком роль фантазії, відірваної від дійсності, послаблюється, а реалізм
дитячої уяви, що передбачає створення образів, які не суперечать дійсності, але не
обов’язково є прямим відтворенням усього сприйнятого у житті – посилюється.
Крім цього, ще однією характерною особливістю уяви дітей молодшого шкільного
віку є наочність і конкретність. Усе, що дитина чує від оточуючих, про що читає
самостійно, вона переводить у наочність, подумки створюючи яскраві образи.
Конкретність уяви дітей проявляється у тому, що їм в уявних діях потрібна опора на

70

конкретні предмети, конкретні образи, хоча у цьому віці в дітей активно
розвивається вербально – мислительний вид уяви, при якому наявність опори на
предмет і навіть дію відсутня, а все, що вигадує дитина відображається у словах.
Слово дає можливість дитині подумки створювати нові образи. А тому дуже часто у
дітей молодшого шкільного віку спостерігаються ігри «ні з чим».
Молодші школярі у своїй творчій діяльності починають спиратися на
спеціальні знання й уміння: у малюванні – на знання принципів побудови малюнків,
у конструкторській діяльності – на спеціальні технічні знання й уміння, що
допомагають практично створювати ту чи іншу технічну модель, у літературній
творчості – на знання правил письмової мови. Це робить продукти творчості учнів
більш повноцінними, але й часто обмежує їх фантазію (там, де у них немає
спеціальних знань і практичних умінь), оскільки рівень вимог, які вони починають
ставити до продуктів своєї творчої діяльності, значно підвищується.
У процесі навчальної діяльності уява молодших школярів із кожним роком
стає все більш і більш керованою й образи створюються у відповідності до
поставлених завдань. Вимоги до створення образів уяви значно зростають у
шкільному віці,

коли діяльність дітей стає

складнішою,

змістовнішою

і

різноманітнішою. Збагачення знань учнів у процесі вивчення різного навчального
матеріалу приводять не тільки до збагачення змісту образів їх уяви, а й до зміни
способів їх утворення. Процес цей набуває дедалі більш довільного характеру.
Дослідження О. Скрипченка свідчать, що в молодших школярів із кожним роком
зростає швидкість утворення образів фантазії. Так, якщо активізувати уяву дітей,
пропонуючи їм сприймати чорнильні плями, то виявиться, що у першокласників
середня швидкість утворення образів фантазії коливається в межах від 30 до 35 с, в
учнів других класів – від 16 до 27 с, у третьокласників – від 11 до 20 с. Крім цього,
чим менші за віком діти початкових класів, тим більше у них виникає образів, що
складаються з одного предмета, і менше образів, що складаються з групи предметів
33, с. 142-143.
Таким чином, при переході від ігрової до навчальної діяльності, відповідно
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від дошкільного до молодшого шкільного віку, відбуваються суттєві зміни у
розвитку уяви дітей. Так, з діяльності, що потребує зовнішньої опори, вона
перетворюється у самостійну внутрішню діяльність, де необхідність у зовнішній
опорі зникає, здійснюється перехід від переважно відтворювальних її форм до
творчої переробки уявлень, від простого комбінування до логічно обґрунтованого,
більш повного і правильного відображення навколишнього світу, від мимовільного,
нецілеспрямованого створення образів до довільного, цілеспрямованого. Внаслідок
цих змін у дітей з’являється можливість самостійно створювати нові різноманітні
образи і втілювати їх у зовнішньому продукті. Це, в першу чергу, стає можливим
завдяки розвитку в них фантазії від якої також значною мірою залежить формування
їх творчої особистості.

1.3. Особистісний підхід до розвитку фантазії учнів початкових класів як
важливого чинника становлення їх творчої особистості
Проблема особистісного розвитку молодших школярів сьогодні набуває
особливої актуальності у зв’язку з пріоритетними завданнями реформування
шкільної освіти, проголошеними в низці нормативних освітніх документів. Одне з
таких завдань  створення найбільш сприятливих умов для розвитку особистості і
творчої самореалізації підростаючого покоління  у початковій школі може бути
виконане лише за умови продуктивного використання в навчальній діяльності тих
психологічних надбань дошкільного віку, які утворюють внутрішні ресурси
подальшого особистісного розвитку дітей молодшого шкільного віку. Одним із
таких ключових новоутворень дітей дошкільного віку є фантазія, яка не тільки
генетично пов’язана з теоретичним мисленням молодшого школяра, але й визначає
процес становлення його особистості взагалі.
Потрібно зазначити, що в деяких психологічних дослідженнях останнього
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часу розвиток особистості значною мірою ототожнюється з розвитком саме творчої
особистості, розглядається як такий, що тісно пов’язаний з творчою діяльністю
людини. На основі проведеного аналізу великої кількості визначень поняття
особистості, запропонованих вітчизняними психологами (Л. Божович

[24],

Л. Виготський [41-44], В. Давидов [58; 61], Е. Ільєнков [85], Г. Костюк [112],
В. Моляко [153-155], Е. Помиткін [192], В. Рибалка [208], В. Роменець [216-217],
С. Рубінштейн [220-221], О. Ткаченко [264] та ін.), виявлено, що в більшості з них
наголошується на такій фундаментальній складовій, як творчість. Отже, особистістю
вважається людина, наділена творчим потенціалом. Такий погляд сприяє зближенню
понять особистості та творчої особистості, розвитку творчої особистості та
особистості взагалі.
Відомо, що основною характеристикою творчої особистості, її діяльності є
творча уява (фантазія). На цьому, зокрема, наголошував Л. Виготський: «… уява як
основа будь-якої творчої діяльності однаково проявляється в усіх сторонах
культурного життя, роблячи можливою художню, наукову і технічну творчість. У
цьому розумінні майже все, що оточує нас… є продуктом людської уяви і творчості,
основаній на цій уяві» [42, с. 5]. І далі: «…у повсякденному оточуючому нас житті
творчість є необхідною умовою існування, і все, що виходить за межі рутини і в
чому міститься хоча б частка нового, завдячує своїм походженням творчому
процесу людини» [42, с. 7].
Крім того, в окремих філософсько-психологічних дослідженнях неодноразово
доводилося, що в основі теоретичного ставлення людини до навколишнього світу
перебуває її здатність до творчої уяви (В. Давидов [58-61], Е. Ільєнков [85],
В. Кудрявцев [117-121]). У цих дослідженнях зазначається також, що творча уява,
фантазія, як одне з основних психологічних новоутворень дошкільного віку, будучи
загальною властивістю свідомості та системоутворювальним чинником особистості,
становить основу духовно-практичного буття дошкільника. Разом із тим, вона є
основою теоретичного мислення на всіх наступних етапах розвитку, включаючи,
насамперед, молодший шкільний вік.
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У психології сензитивним періодом для розвитку фантазії вважається
дошкільний, а також молодший шкільний вік (Л. Виготський [42], В. Давидов [5859], Д. Ельконін [315] Г. Костюк [112], О. Леонтьєв [126] та ін.). Проте між
дошкільним та шкільним періодами є суттєві відмінності в загальних умовах
сучасної

соціально-педагогічної

організації

діяльності

дітей.

Діяльність

дошкільників протікає в умовах, за яких вони ще не включені в жорстку систему
занять, – дорослі більше намагаються їх виховувати, ніж навчати, а дитина може
виступати як суб’єкт, якому подобається діяти саме так, а не інакше (наприклад,
дошкільники граються тільки за власним бажанням, – змусити їх гратися
неможливо). Така ситуація сприяє розвитку творчих можливостей дітей, зокрема
їхньої фантазії.
З перших днів перебування у школі діти потрапляють у таку систему освіти, в
якій домінує навчання, спрямоване переважно на пасивне заучування навчального
матеріалу з подальшим його відтворенням. Учнів часто змушують навчатися без
їхнього власного бажання, – вони є більшою мірою лише об’єктами навчальновиховних впливів системи освіти. А тому вона не повною мірою забезпечує умови,
необхідні для розкриття творчих можливостей і розвитку особистості молодших
школярів.
За результатами психологічних та педагогічних досліджень (О. Кульчицька
[181], Л. Масол [142], О. Мелік-Пашаєв [148], А. Сиротюк [234-235] та ін.), освітній
процес у школі зорієнтований переважно на розвиток лівої півкулі мозку, яка, за
теорією функціональної асиметрії головного мозку, визначає схильність до аналізу,
абстрагування й узагальнення, забезпечує роботу словесно-логічного мислення,
обробляє інформацію алгоритмічно, лінійно. Це значною мірою знижує діяльність
правої півкулі, яка визначає схильність до синтезу, відповідає за наочно-образне,
інтуїтивне, холістичне опрацювання інформації та забезпечує творчий характер
будь-якої діяльності дитини завдяки добре розвиненій фантазії.
Школа часто гальмує процес становлення творчої особистості,оскільки
зазвичай пропонує учням для засвоєння великий обсяг інколи непривабливої для

74

них

інформації, яка подається в готовому вигляді, неодноразово повторюється,

використовує репродуктивні методи навчання, привчає до шаблонності у виконанні
завдань. Від дитини вимагається слухняності та відповідності шаблонам «гарного
учня». Такі «гарні учні» дуже подобаються більшості вчителів – вони покірні, не
задають зайвих питань, в усьому добрі виконавці. Єдина проблема таких зручних
дітей – їхня безпорадність та непристосованість до сучасного стрімкого
швидкозмінюваного світу, до якого успішно адаптуються та який власне творять
лише самостійно мислячі, творчі особистості.
На заваді суттєвих змін у системі шкільної освіти часто стоять, звісно, й самі
вчителі, які повні інерції, байдужості, небажання щось змінювати і працювати поіншому.
Результати анкетування, проведеного нами серед учителів початкових класів
загальноосвітніх шкіл №25 і №30 м. Вінниці (в опитуванні взяли участь 30
респондентів), дозволяють стверджувати, що більшість із них (62% опитаних),
відповідаючи на питання: «Яку роль відіграє фантазія у житті молодших
школярів?», наголошували лише на її пізнавальній функції. І тільки деякі з них (38%
опитаних) вказували на те, що фантазія сприяє розвитку творчої особистості дітей.
На питання: «Чи потрібно розвивати фантазію в учнів?» більшість учителів (63%
опитаних) відповіли, що вона в них і так розвинута, а лише деякі (37% опитаних)
наголосили на важливості та необхідності розвитку фантазії у дітей. На питання:
«Чи сприяють розвитку фантазії учнів навчальні програми, підручники?» майже всі
учителі (93% опитаних) відповіли, що традиційна система шкільного навчання,
зокрема навчальні програми та підручники лише частково сприяють розвитку
фантазії учнів, проте окремі вчителі (7% опитаних) вважають, що сприяють цілком
достатньо. На питання: «Чи приділяєте ви увагу розвитку фантазії учнів?» лише
незначна кількість учителів (20% опитаних) дали ствердну відповідь, решта (80%
опитаних) дали негативну відповідь наводячи при цьому різні аргументи, приміром:
«фантазія у дітей і так добре розвинена», «краще розвивати пам’ять і логічне
мислення – більше користі буде», «на розвиток фантазії не вистачає часу на уроках»,
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«нехай фантазію розвивають у різних гуртках» і т. п.
Не дивно, що більшість учителів початкової школи не приділяють належної
уваги особистісному розвитку учнів, адже навчання в школі переважно спрямоване
на розвиток пізнавальних здібностей дітей. Результати опитування ще раз
підтверджують, що традиційна система навчання більшою мірою опікується не так
проблемою особистісного розвитку школярів, як успішним засвоєнням ними знань,
а також формуванням у них певних умінь і навичок. Саме тому на сьогодні досить
актуальною є проблема розвитку фантазії у молодших школярів. Необхідність
розв’язання зазначеної проблеми пов’язана з важливістю цієї психічної функції у
становленні творчої особистості дітей.
З точки зору психології, під творчістю найчастіше розуміють здатність
людини

створювати

з

наявного

матеріалу

дійсності

на

основі

пізнання

закономірностей об’єктивного світу нову реальність, що задовольняє різноманітним
особистим та суспільним потребам. Таким чином, якщо під творчістю розуміти
процес створення, відкриття чогось нового, раніше невідомого для даної людини, то
можна з упевненістю стверджувати, що творчість притаманна всім людям.
В. Роменець вважає, що саме у творчості відбувається формування людини,
становлення її особистості і саме через творчість стає можливим вияв її неповторної
індивідуальності, оскільки тільки в акті творення людина отримує здатність
осягнути безмежжя власного «Я» і втілити його в реальних продуктах своєї
життєтворчості [216].
Аналіз тенденцій розвитку психологічних досліджень творчості свідчить про
те, що на передній план висувається важлива категорія, яка є об’єднуючим центром
при тлумаченні різноманітних даних про творчість. Мова йде про категорію
особистості, зокрема, творчої особистості, яка є суб’єктом творчої діяльності.
С. Рубінштейн вважає, що «суб’єкт у своїх діяннях, в актах своєї творчої
самодіяльності не тільки проявляється; він у них створюється і визначається. А тому
те, що він створює, може визначати його сутність; спрямуванням його діяльності
можна визначати і формувати його самого», оскільки, «у творчості створюється і
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сам творець». С. Рубінштейн стверджує, що «якщо бачити у діяннях тільки прояви
суб’єкта і заперечувати зворотній їх вплив на нього, це означає порушувати єдність
особистості». При цьому він підкреслює, що «є тільки один шлях для створення
великої особистості: велика робота над великим творінням. Особистість тим
значиміша, чим більша сфера її діянь, той світ, у якому вона живе, і наскільки
завершеним є останній, у тій самій мірі завершеною є вона сама» [221, с. 106].
Становлення і розвиток особистості дитини взагалі і творчої особистості
зокрема значною мірою залежить від того, яка концепція психічного розвитку
дитини покладена в основу функціонування системи освіти.
Упродовж останніх років зростає інтерес до особистісного підходу саме у
педагогічній психології та практичній педагогіці. На нашу думку, особистісний
підхід доцільно розглядати як важливий психолого-педагогічний принцип, основу
якого становить сукупність вихідних теоретичних положень про особистість та
практичних методичних засобів, що сприяють її цілісному розумінню, вивченню та
гармонійному розвитку. Варто зауважитин, що особистісний підхід дедалі стійкіше
утверджується як ключовий психолого-педагогічний принцип організації навчальновиховного процесу, від якого багато у чому залежить ефективність переорієнтації
системи освіти на розвиток особистості учнів. Такий підхід повинен сприяти більш
цілеспрямованому, гармонійному розвитку особистості кожного учня.
На сучасному етапі дослідженням проблеми особистісного підходу до
розвитку особистості учнів у навчально-виховному процесі опікуються такі відомі
психологи й педагоги, як І. Бех [16-17], О. Пєхота [170], С. Подмазін [187],
В. Рибалка [207-208], І. Якіманська [320-321] та інші.
На думку І. Якіманської, процес навчання з самого початку повинен бути
зорієнтований на особистість дитини. За її визначенням, «особистісно орієнтоване
навчання – це таке навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність,
самоцінність: суб’єктний досвід кожного спочатку розкривається, а потім
узгоджується зі змістом освіти» [320,с. 31]. І. Якіманська стверджує, що особистісно
орієнтована система навчання повинна спиратися на такі вихідні положення:
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- пріоритет

індивідуальності,

самоцінності,

самобутності

дитини

як

активного носія суб’єктного досвіду, що склався задовго до впливу спеціально
організованого навчання у школі (учень не стає, а від самого початку є суб’єктом
пізнання);
- при конструюванні та реалізації освітнього процесу потрібна особлива
робота вчителя для виявлення суб’єктного досвіду кожного учня;
- в освітньому процесі відбувається «зустріч» суспільно-історичного досвіду,
що задається навчанням, та суб’єктного досвіду учня;
- взаємодія двох видів досвіду учня повинна відбуватися не по лінії
витіснення індивідуального, наповнення його суспільним досвідом, а шляхом їх
постійного узгодження, використання усього того, що накопичено учнем у його
власній життєдіяльності;
- розвиток учня як особистості (його соціалізація) відбувається не тільки
шляхом оволодіння ним нормативною діяльністю, а й через постійне збагачення,
перетворення суб’єктного досвіду як важливого джерела власного розвитку;
- головним результатом учіння повинно бути формування пізнавальних
здібностей на основі оволодіння відповідними знаннями та уміннями [320, с. 36-37].
Головні вимоги щодо особистісно орієнтованих технологій навчання
І. Якіманська сформулювала таким чином:
- навчальний матеріал повинен забезпечувати виявлення змісту суб’єктного
досвіду учня, включаючи досвід його попереднього навчання;
- виклад знань у підручнику, а також учителем повинен бути спрямованим не
тільки на розширення їх обсягу, структурування, інтегрування, узагальнення
предметного змісту, але й на постійне перетворення набутого суб’єктного досвіду
кожного учня;
- у процесі навчання необхідне постійне узгодження суб’єктного досвіду
учнів з науковим змістом здобутих знань;
- активне стимулювання учнів до самоцінної освітньої діяльності, зміст і
форми якої повинні забезпечувати учням можливість самоосвіти, саморозвитку,
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самовираження у ході оволодіння знаннями;
- конструювання та організація навчального матеріалу, який дає змогу учневі
вибирати його зміст, вид та форму при виконанні завдань, розв’язуванні задач тощо;
- виявлення та оцінювання способів навчальної роботи, якими користується
учень самостійно, продуктивно;
- необхідно забезпечувати контроль і оцінку не тільки результату, а й
головним чином процесу учіння;
- освітній процес повинен забезпечувати побудову, реалізацію, рефлексію,
оцінку учіння як суб’єктної діяльності [320, с. 37-38].
Саме при такому підході у центрі уваги постає не усереднений учень, а
кожний окремий учень як особистість, у своїй самобутності, неповторності,
унікальності. А тому, важливо зазначити, що особистісно орієнтоване навчання є
найбільш перспективним напрямком перетворення системи освіти, що відповідає
одній із важливих цілей, що поставлена перед сучасною освітою – розвитку творчої
особистості. Саме такої думки дотримується В. Рибалка, який стверджує, що для
вирішення наукових і прикладних проблем виявлення та розвитку творчого
потенціалу в молоді найбільш вдалим є саме особистісний підхід. При цьому він
зазначає, що в особистісному підході при запровадженні його з метою виявлення та
розвитку творчого потенціалу у підростаючого покоління має враховуватися ряд
моментів.
По-перше, особистісний підхід у психології творчості повинен базуватися на
цілісному уявленні про творчу особистість як систему певних психічних
властивостей індивіда, що формуються у спілкуванні та творчій діяльності. Цій
системі притаманна певна психологічна структура психічних якостей, здібностей,
що взаємопов’язані між собою і утворюють певну порівневу, ієрархічну
організацію. Інакше кажучи, при виявленні та розвитку творчої особистості слід
орієнтуватися не тільки на інтелектуально-творчий потенціал індивіда, а й на
цілісний творчий потенціал особистості або творчий особистісний потенціал
людини.
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По-друге, необхідною складовою особистісного підходу є розробка та
використання
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методів

вивчення

(психодіагностики), стимуляції, розвитку та реалізації творчого потенціалу молодої
людини. За допомогою такого комплексу педагог і психолог отримують можливість
визначати творчу індивідуальність особистості, що розвивається, тобто своєрідне,
неповторне сполучення властивих їй психічних якостей, сприяти формуванню
притаманного тільки їй індивідуального стилю творчої діяльності та поведінки.
По-третє, особистісний підхід має спиратися на цілісне уявлення про
життєвий шлях творчої особистості, охоплювати, по можливості, найбільш важливі,
довготривалі, ключові періоди її творчого становлення, враховувати, що творче
життя людини має цілісну побудову, характеризується певним сполученням ліній
розвитку, накопичення, збагачення, трансформації та втілення у процесі та
продуктах творчої діяльності і поведінки притаманних творчій особистості якостей
та здібностей.
По-четверте, особистісний підхід повинен забезпечувати таке визначення
індивідуально – та соціально-психологічних особливостей людини, яке б давало
змогу прогнозувати, попереджати, виявляти та долати гострі особистісні проблеми
молодої людини і завдяки цьому запобігати втратам її творчого потенціалу,
надавати їй адекватну допомогу у компенсації відхилень від норми, у становленні
здорового способу життя, у здійсненні творчого розвитку та плідної творчої
діяльності і поведінки.
По-п’яте, особистісний підхід має бути представлений, реалізований у змісті,
меті, методах, в цілому у програмах навчально-виховної роботи сучасної школи. Він
повинен забезпечувати реальну диференціацію та інтеграцію навчання і виховання
учнів не тільки на рівні шкіл, класів, а й на рівні творчої особистості кожного учня
[208, с. 20-21].
Як нами вже зазначалося, у деяких психологічних дослідженнях останнього
часу розвиток особистості значною мірою ототожнюється з розвитком саме творчої
особистості, розглядається як такий, що тісно пов’язаний з творчою діяльністю
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людини. Такої думки дотримується, зокрема, В. Давидов, який стверджує, що
«сутність особистості людини пов’язана з її творчими можливостями, з її здатністю
створювати нові форми суспільного життя» [59, с. 82].
У своїх дослідженнях генезису особистості дитини В. Давидов спирається на
вчення Л. Виготського щодо ролі уяви та творчості у розвитку психіки дітей.
Ключовою

думкою

у

цьому

відношенні

потрібно

вважати

твердження

Л. Виготського про те, що «створення творчої особистості, спрямованої у майбутнє,
підготовлюється творчою уявою, втіленою у сьогоденні» [42, с. 78].
В. Давидов наголошує, що поява перших ознак особистості дитини ще в
дошкільному віці, приблизно у три роки, пов’язана не з формуванням у неї стійких і
підпорядкованих один одному мотивів, як вважав О. Леонтьєв [126, с. 208], хоча і це
дуже важливо, а насамперед – з інтенсивним розвитком у дитини дошкільного віку
уяви як психологічної основи творчості, основи її становлення як суб’єкта творчої
діяльності, здатного створювати нове в різних сферах діяльності і на різних рівнях
значущості [59, с. 81-82].
Отже, на думку В. Давидова, основні етапи становлення особистості, а у
зв’язку з цим і творчої особистості дитини, неможливо відокремити від розвитку її
творчих можливостей, зокрема уяви.
За словами А. Петровського, цінність людської особистості багато в чому
залежить від того, які види уяви переважають у її психічному житті.

Якщо в

людини над пасивною, пустою мрійливістю переважає творча уява, яка передбачає
самостійне створення нових образів, що реалізуються в оригінальних і цінних
продуктах діяльності, то це свідчить про багатий духовний світ її особистості, про
досить високий рівень її розвитку [38, с. 351-352].
Завдяки творчій уяві людина постійно створює щось нове, доповнюючи й
змінюючи таким чином навколишній світ. Проте, як зауважує С. Рубінштейн,
діяльність особистості, спрямована на творення об’єктивної дійсності, у вищому
своєму прояві є творчою самодіяльністю, тобто одночасно спрямована на творення
суб’єктивної дійсності, в якості якої виступає сама особистість. За його словами,
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«бачити в діяннях тільки прояви суб’єкта, заперечувати зворотній їхній вплив на
нього – означає порушувати єдність особистості... Суб’єкт у своїх діяннях, в актах
своєї творчої самодіяльності не тільки виявляється і розкривається; він у них
створюється і визначається... У творчості створюється і сам творець...» [221, с. 106].
Таким чином, у процесі творчої діяльності відбувається певний перехід від
суб’єктивної дійсності, тобто від самої особистості, до об’єктивної дійсності –
навколишнього світу, і навпаки. «Цей перехід, – як стверджує В. Рибалка, –
відбувається у формі опредмечування і розпредмечування. У ході опредмечування
здійснюється активне перетворення оточуючої об’єктивної дійсності, створення
предметного світу, фактично – його психологізація. При розпредмечуванні
психологізованого об’єктивного світу відбувається протилежний процес – зміна
самого суб’єкта, особистості, за рахунок «вбирання», «всмоктування» людиною в
себе все більш широкого об’єму предметного світу» [208, с. 61]. Отже, завдяки
фантазії здійснюється творення як навколишнього світу, так і самої особистості.
Неабияка

роль

у

становленні

особистості

дитини

належить

також

відтворювальній уяві. Проте багато хто з учнів, читаючи як навчальну, так і
художню літературу, часто пропускають описи природи, характеристику інтер’єра
або міського пейзажа, словесний портрет персонажа. У результаті вони не
активізують діяльність відтворювальної уяви, збіднюючи тим самим художнє
сприймання й емоційний розвиток своєї особистості [38, с. 351].
Існує думка, якщо не розвивати відтворювальну уяву у молодших школярів, то
це неминуче приведе до гальмування художнього сприймання не тільки у цьому
віці, а й на наступних етапах розвитку особистості [183].
Фантазії належить важлива роль у засвоєнні дітьми суспільного досвіду. Саме
за допомогою неї вони намагаються знайти пояснення усьому тому невідомому,
незрозумілому, з чим зустрічаються в житті. Адже, як стверджує А. Петровський,
«уява працює на тому етапі пізнання, коли невизначеність ситуації досить велика»
[38, с. 350]. Таким чином, цінність фантазії полягає у тому, що вона дозволяє
прийняти рішення і знайти вихід у проблемній ситуації навіть за відсутності

82

необхідної повноти знань.
Наші спостереження показують, що дитина завжди намагається подолати
«невизначеність» оточуючого світу. На всі свої запитання вона відразу ж прагне
отримати відповіді, жодне з них не залишає відкритим і, якщо немає негайної
«дорослої» відповіді, вигадує свою. Спираючись на думку одного з представників
інформаційної теорії емоцій П. Сімонова, згідно якої «емоція виникає за
недостатності

знань,

необхідних

для

досягнення

цілі,

та

компенсує

цю

недостатність, забезпечуючи тим самим продовження пошуку нової інформації»
[цит. за 203, с. 351-352], ми вважаємо, що прагнення дитини знайти відповіді на всі
свої запитання спричинене необхідністю запобігти виникненню негативних емоцій.
Адже відомо, що в людини з недостатніми знаннями в ситуації невизначеності
зазвичай виникають негативні емоції (сумніви, тривога, страх). А тому, саме за
допомогою фантазії дитина може пояснити цей повний для неї таємницями
навколишній світ, попереджуючи тим самим виникнення негативного емоційного
стану.
Крім того, вагома роль у розширенні досвіду дітей належить відтворювальній
уяві, завдяки якій вони, читаючи як навчальну, так і художню літературу, слухаючи
різноманітні розповіді вчителя, батьків, можуть уявити те, чого раніше ніколи не
бачили, про що раніше не чули, чого в їхньому досвіді не було. Тут спостерігається
одна з чотирьох форм зв’язку уяви з реальністю, визначених Л. Виготським, суть
якої полягає в «обслуговуванні уявою досвіду людини» [42, с. 11-13].
Завдяки фантазії діти можуть ще до початку виконання будь-якого завдання
уявити собі його кінцевий результат, «побачити ціле раніше частин», а це спонукає
їх діяти, сприяє досягненню поставлених цілей. А. Петровський стверджує, що
«уява орієнтує людину в процесі діяльності – створює психічну модель кінцевого
або проміжного продуктів праці, що сприяє їхньому предметному втіленню» [38, с.
349]. Так, наприклад, на уроках трудового навчання, малювання, перш, ніж дитина
розпочне щось конструювати, ліпити, малювати, робити аплікації тощо, їй потрібно
спочатку уявити кінцевий продукт своєї діяльності, який буде мати регулююче
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значення у процесі його реалізації. Таким чином, успіх будь-якої діяльності певною
мірою залежить від уміння уявити її кінцевий результат.
Дитина може попередньо уявити не тільки віддалені результати, але й
відповідні емоції, пов’язані з цими результатами – позитивні або негативні, що
спонукає її діяти так, а не інакше. За словами О. Запорожця, «афекти можуть
виникати ще до початку виконання певної дії у формі емоційного передбачення її
можливих наслідків і тієї ситуації, що може виникнути, якщо дія буде завершена»
[80, с. 269]. На його думку, емоційне передбачення виникає у результаті особливої
внутрішньої орієнтувально-дослідницької діяльності дитини, що формується на
основі її практичної взаємодії з оточуючою дійсністю. У цій діяльності діє своєрідна
функціональна система, в якій поєднуються як афективні, так і пізнавальні процеси.
У ході такої емоційно-пізнавальної діяльності дитина подумки займає відповідну
позицію в ситуації, що склалася, здійснює певні уявні дії, програє в ідеальному
плані різні варіанти взаємостосунків з оточуючими і, таким чином, отримує
можливість не тільки уявити, але й відчути значення даної ситуації, застосованих
дій і їх можливих наслідків для себе і для інших людей [80, с. 270-271].
Лише завдяки емоційній уяві дитина має можливість регулювати свою
поведінку, контролювати себе в стосунках з іншими людьми: «Якщо я так зроблю,
мій товариш може образитися», «Якщо я не виконаю свого доручення, мама може
засмутитися» і т. д. Розкриття значення власної поведінки завдяки емоційному
передбаченню відіграє провідну роль у духовному зростанні дитини, у формуванні в
неї моральних почуттів та просоціальних форм поведінки (уміння прийти на
допомогу, узгодити свої дії з діями товариша, поступитися).
Без емоційної уяви в дитини не може розвинутися емпатія як здатність до
співпереживання, співчуття, уміння стати на місце іншої людини, без неї не можна
виховати гуманні почуття, запобігти виникненню черствості, байдужості у ставленні
до оточуючих людей.
Сила емоційної уяви настільки велика, що завдяки їй можна набагато
ефективніше впливати на дитину, уникати небажаної поведінки з її боку, ніж за
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допомогою дорікань, покарань, умовлянь.
Емоційна уява може виступати в якості захисного механізму дитини, тобто
виконувати таку функцію, як розв’язання конфлікту, що виникнув у її взаємодії з
оточуючим середовищем. Причому захист може здійснюватися двома основними
шляхами: по-перше, через багаторазову варіативну репрезентацію психотравмуючих
впливів (наприклад, у грі, малюванні та інших творчих видах діяльності), у процесі
якої можуть бути знайдені способи розв’язання конфліктних ситуацій; по-друге,
через створення уявної ситуації, що знімає фрустрацію (наприклад, якщо дитину
ображають ровесники, в уяві вона може створити особливий світ, у якому або в неї
багато щирих друзів, які завжди готові прийти їй на допомогу, або вона
перетворюється на месника, наділеного небаченою силою, який самостійно
розправляється з усіма кривдниками) [71; 159].
Таким чином, з одного боку, фантазія може виконувати регулюючу функцію в
процесі засвоєння дитиною норм і правил соціальної поведінки, а з другого –
виступати в якості її захисного механізму в разі виникнення у неї стійкого
конфлікту з реальністю.
Потрібно зазначити, що поєднання уявного об’єкту або ситуації з певними
переживаннями (страхом, горем, приниженням, радістю, задоволенням і т.п.)
приводить до того, що сам образ стає джерелом переживань, викликаючи спогади
про минулі переживання та почуття. Так, наприклад, якщо учень, не вивчивши урок
і відчувши за це біля дошки сором і приниження, через деякий час знову уявить собі
цю ситуацію, то його охоплять ті ж самі почуття. Більш того, його переживання
можуть бути тепер сильнішими, оскільки створений в уяві образ може бути значно
яскравішим, ніж у дійсності. У цьому випадку спостерігається дія «закону емоційної
реальності уяви», як його назвав Л. Виготський, коли створені уявою образи
впливають на емоції та почуття дитини [42, с. 14-15].
Звідси можна зробити висновок, що цілеспрямовано організовуючи фантазію
дітей, можна успішно формувати в них емоційну культуру, а також багатство та
різноманітність почуттів.
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У процесі спілкування з іншими людьми в дітей молодшого шкільного віку
виникає таке вміння, як рефлексія – здатність подивитися на себе з боку іншої
людини, можливість бачити себе і ситуацію, в якій вона знаходиться, не тільки
своїми очима, але й очима оточуючих людей, що стає можливим завдяки розвитку
творчої уяви. Як стверджує Е. Ільєнков, саме завдяки розвиненій уяві людина має
можливість дивитися на світ (у тому числі й на саму себе) очима іншої людини, що
дозволяє бачити його по-справжньому інтегрально [85, с. 39].
З цього приводу В. Кудрявцев зазначає, що «дитина з розвиненою фантазією
легко подолає егоцентризм, зуміє включитися в навчальну ситуацію; бачучи «з
боку» що і як потрібно робити, вона ніколи не зануриться у власних страхах під час
засвоєння нових дій і т.п. Адже її співавтором і порадником буде все людство, нехай
вона про це і не здогадується» [117, с. 73].
Підтвердженням цього є результати дослідження В. Степанової. Нею
виявлено, що першокласники, які відчувають труднощі на стадії початкового
формування умінь каліграфії, мають низький рівень розвитку фантазії. І навпаки,
діти, котрі успішно засвоюють ці уміння, володіють розвиненою фантазією. На
думку психолога, дитині важко писати гарно тому, що вона не здатна побачити
«збоку», «очима інших» те, що і як вона робить. Відтак вчителю не потрібно зайвий
раз пояснювати їй правила каліграфічного написання, а також збільшувати контроль
за виконанням нею роботи. У дитини просто відсутній «інтегральний погляд» на
себе, заснований на уяві, який за сприятливих умов формується в дошкільних видах
діяльності (перш за все у грі). Тобто це відбувається задовго до того, як у дитини
починають цілеспрямовано розвивати навчальні уміння [за 117, с. 73-74].
Фантазія відіграє значну роль у становленні самосвідомості молодших
школярів, зокрема такої її підструктури, як самооцінка.

Так, завдяки фантазії

дитина може створити образ свого ідеального «я», тобто уявити себе такою, якою
вона повинна стати, щоб відповідати соціальним нормам і очікуванням інших
людей; може співвідносити свою поведінку з передбачуваним очікуванням та
оцінюванням її оточуючими, вірити у свої можливості, сподіватися на успіх. Крім
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ідеального «я» дитина завдяки фантазії може створити фантастичне «я», тобто те,
якою вона хотіла б стати, якби це виявилося для неї можливим. Потрібно зазначити,
що переважання у структурі особистості фантастичних уявлень про себе, що не
супроводжуються вчинками, які б сприяли здійсненню бажаного, дезорганізує
діяльність і самосвідомість дитини, а також може травмувати внаслідок
неспівпадання бажаного і дійсного [37 , с. 300].
Також фантазія впливає на формування у молодших школярів ціннісних
орієнтацій. Так, в уявних ситуаціях діти беруть на себе роль привабливого
персонажа, наслідують його поведінку, вчинки та якості, засвоюючи тим самим
моральні цінності. Мрії та ідеали також впливають на реальну поведінку дітей,
спрямовуючи їх у напрямку загальноприйнятих цінностей.
У створених образах фантазії знаходять своє втілення мета, задум і план дій.
Фантазія тим самим впливає на емоційно-вольову сферу особистості, на формування
таких якостей, як цілеспрямованість, наполегливість, самостійність, організованість.
Зважаючи на все вищесказане, можна з упевненістю стверджувати, що
важлива роль у становленні особистості дітей молодшого шкільного віку належить
фантазії, яка допомагає їм пізнавати оточуючу дійсність, розширювати та
поглиблювати знання про неї, є необхідним засобом пошукової творчої діяльності,
сприяє засвоєнню нормативності соціального простору. Фантазія є необхідним
засобом будь-якої творчості, в якій відбувається творення як нового продукту, так і
самої особистості. Таким чином, як слушно зауважує В. Кудрявцев, «справжній
масштаб особистості, перспективи особистісного зростання мають своїм внутрішнім
ресурсом саме «багатство» уяви – її продуктивну силу» [117, с. 75].
Таким чином, уява з самого початку виступає як процес і пізнавальний, і
глибоко особистісний. О. Дьяченко вказує, що розвиток уяви нерозривно пов’язаний
з розвитком особистості дитини. «Уява, – зазначає вона, – це ніби той чутливий
музичний інструмент, оволодіння яким відкриває можливості самовиразу, вимагає
від дитини знаходження і виконання власних задумів і бажань» [70, с. 14].
У продуктах фантазії проектується особистість дитини, і передусім її
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потребнісно-мотиваційна сфера. Як відомо, людина мріє про те і марить саме тим, у
чому вона в цей час відчуває потребу. Так, коли в людини з’являється важлива і
необхідна для неї потреба, то її творча уява працює з надзвичайною інтенсивністю.
Потреби становлять основу мотиваційної сфери особистості, виявляють себе у
формі мотивів поведінки і діяльності людини. Серед основних мотивів, що
спонукають молодших школярів фантазувати, можна виділити пізнавальний – мотив
отримання нових вражень, який з’являється у зв’язку з виникненням у дитини
потреби пізнавати навколишню дійсність. Нові образи створюються власними діями
дитини і радують її не тільки своєю новизною, але й переживанням власного успіху.
Створюючи матеріально виражений продукт фантазії дитина хоче отримати
схвалення

оточуючих

–

у

цьому

проявляється

мотив

самоствердження.

Фантазування за змістом розповідей, що дитина чує у повсякденному житті, казок,
пригодницьких оповідань містить мотив співчуття, коли дитина власними діями
хоче допомогти знедоленим, ображеним людям або скривдженим казковим
персонажам. Вона вигадує різні варіанти як, наприклад, можна врятувати Буратіно,
Кая, уявляє себе їх рятівницею. Спостерігається також мотив самозахисту, коли
дитина провинившись вигадує собі виправдовування. Все це показує, що
пізнавальна мотивація створення нових образів фантазії тісно поєднується з
особистісними мотивами.
Творча уява дітей молодшого шкільного віку безумовно пов’язана з усіма
пізнавальними процесами. Як ми вже зазначали раніше, фантазія пов’язана з
чуттєвою пізнавальною діяльністю людини, а саме з процесами відчуття і
сприймання. Чим багатші і різноманітніші наші відчуття і сприймання, тим більше
матеріалу є для діяльності уяви, яка використовуючи першочергову інформацію
надану відчуттями, а також маніпулюючи образами, отриманими у результаті
сприймання, перетворюючи їх, поєднуючи їх у нові, незвичні комбінації, створює
цим самим нові продукти, яким немає аналогів у дійсності.
Неабияке значення для діяльності фантазії дитини належить її пам’яті. Як
відомо, залежно від того, наскільки змістовною є пам’ять дитини, чим більше вона

88

містить матеріалу, тим більше можливостей відкривається для комбінаційної роботи
фантазії. Так, здійснюючи спочатку актуалізацію наявних у пам’яті образів, а потім
перекомбінування їх у нові образи, дитина, таким чином, створює такі образи, яких
ще не було у її досвіді. Проте, як зазначає В. Мухіна, дуже часто діти створюючи
різноманітні пригодницькі оповідання, казки, віршики і т.д., можуть відтворювати у
них відомі сюжети, запозичувати рядки з віршів, що запам’ятали, навіть не
помічаючи цього, а навпаки, впевнені, що вигадали усе самостійно. Але, так само
часто діти вдаються до самостійного комбінування відомих образів, створюючи
нові, незвичні їх поєднання [159].
Фантазія молодших школярів пов’язана також з увагою, зокрема з довільною
увагою,

яка

вимагає

цілеспрямованістю,

свідомих

організованістю

вольових
і

зусиль

стійкістю,

суть

і

характеризується
якої

полягає

у

цілеспрямованому зосередженні дитини на певному об’єкті своє діяльності. Увага
дозволяє дитині зосередитись на певному завданні, коли, наприклад, їй потрібно
щось уявити, що дає їй змогу глибше проникнути у зміст цього завдання, а отже й
має більше можливостей його виконати. Таким чином, дитині необхідно бути
уважною, для того щоб досягти бажаної мети. Як слушно зауважує О. Лук, «уміння
зосередити увагу і довго утримувати її на будь-якому питанні, тематиці чи проблемі
– одна з найважливіших умов успіху, про яку б діяльність не йшла мова» [131, с. 94].
Необхідним для активного включення молодших школярів у творчу діяльність є
також формування та розвиток в учнів післядовільної уваги, стану, коли зникає
необхідність вольових зусиль для збереження уваги, а ефективність роботи
зберігається.
В

окремих

філософсько-психологічних

дослідженнях

неодноразово

доводилося, що в основі теоретичного ставлення людини до навколишнього світу
перебуває її здатність до творчої уяви (В. Давидов [61], Е. Ільєнков [85],
В. Кудрявцев [61]). У цих дослідженнях

зазначається також, що творча уява,

фантазія, як одне з основних психологічних новоутворень дошкільного віку, будучи
загальною властивістю свідомості та системоутворювальним чинником особистості,
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становить основу духовно-практичного буття дошкільника. Разом із тим, вона є
основою теоретичного мислення на всіх наступних етапах розвитку, включаючи,
насамперед, молодший шкільний вік.
Визнаними пріоритетами навчальної діяльності молодших школярів є
формування

теоретичної

свідомості

і

мислення.

Саме

закладення

основ

теоретичного ставлення до оточуючої дійсності є одним із основних завдань
початкової школи. Засобом цілеспрямованого теоретичного освоєння дійсності,
відтворення її у поняттях є теоретичне мислення [58; 61;112].
Як відомо, пізнання дитиною об’єктивної дійсності розпочинається з живого
споглядання оточуючих її предметів і явищ, але ним не вичерпується. У предметах і
явищах цієї дійсності існує багато таких властивостей, зв’язків і відношень, яких не
можна безпосередньо відчути, сприйняти і уявити. Мислення активізується тоді,
коли виникають питання, на які важко відповісти лише сприймаючи певні об’єкти,
відчуваючи певний їх вплив, згадуючи те, що відомо про них, уявляючи їх.
Зароджуючись у чуттєвому пізнанні світу і спираючись на нього, мислення проте
виходить за його межі. Воно дає змогу пізнавати те, чого не можна безпосередньо
відчути, сприйняти і уявити. Зі вступом дитини до школи відбувається перехід від
безпосередньо-чуттєвого пізнання світу до пізнання, вираженого в абстрактних
поняттях. Перехід до шкільного навчання приводить, насамперед, до поглиблення і
розширення змісту дитячого мислення, що виявляється в збагаченні змісту наявних
понять і формуванні нових. У зв’язку з цим змінюється і форма мислення. Воно стає
понятійним [112].
Творча уява, розширюючи перспективу індивідуального досвіду через
проблематизацію його змісту, до кінця дошкільного віку ніби підводить дитину до
межі особливої предметної сфери. Це сфера таких задач, які можуть бути розв’язані
лише теоретичним способом. Логіко-психологічна суть теоретичного способу
розв'язання задач досить добре була сформульована С. Рубінштейном: «Розв’язати
задачу теоретично означає розв'язати її не тільки для якогось окремого випадку, але
й для всіх інших однорідних випадків» [220, с. 311].
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Мислення молодших школярів покликане розв’язати проблеми і питання,
загострені уявою дошкільника. А тому перед ними постає необхідність оволодіння
не просто новим способом розв’язання деякого окремого кола задач, а новою
формою ставлення до оточуючої дійсності, яке називають теоретичним. Досвід
проблематизації дійсності силою уяви, накопичений у дошкільному віці, разом із
тим, збагачує можливості теоретичного мислення у ході подальшого засвоєння
молодшими школярами навколишнього світу. Саме тому, умовою формування
повноцінної структури навчальної діяльності є необхідний рівень розвитку уяви,
досягнутий у дошкільному віці. З урахуванням цього до числа фундаментальних
складових психологічної готовності дитини до навчання в школі, на думку
В. Давидова, В. Кудрявцева, слід віднести також уяву [61].
Свого часу закономірності розвитку уяви в онтогенезі людини вивчав Т. Рібо
[210]. Він виділив три періоди цього розвитку, взявши за основу їхнього поділу саме
специфіку взаємовідношення уяви та мислення. Згідно із запропонованим Т. Рібо
законом, творча уява у повному своєму розвитку проходить два періоди,
відокремлені один від одного критичною фазою: період незалежності (або розквіту),
критичний момент і період остаточного формулювання.
Відтак, перший період  вік уяви  починається близько трьох років, охоплює
дитинство, юність, молодість. Тривалий час уява не залежить від мислення, але з
часом у зв'язку з формуванням останнього між ними виникають антагоністичні
відносини. Мислення в міру свого ствердження впливає на уяву, намагаючись
обмежити її. А тому «обидві форми інтелекту стоять один проти одного, як дві
ворожі сили».
Другий період  критичний  триває невизначений час, але в будь-якому
випадку

він

завжди

коротший,

ніж

два

інші

періоди.

Момент

кризи

характеризується своїми причинами і наслідками: фізіологічною причиною є
зрілість

організму

й

мозку,

психологічною



антагонізм

суб’єктивністю уяви та «об’єктивністю розумових прийомів».

між

«чистою
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Третій період  кінцевий  відзначається тим, що уява так чи інакше, у тій чи
іншій мірі стає раціоналізованою. Але цю зміну неможливо підвести під одну
формулу. У переважній більшості випадків творча уява регресує, «зникають юнацькі
мрії, людина вступає у прозу життя». Це найбільш загальний випадок. Творча уява
регресує, але не зникає, так як в жодної людини вона не зникає повністю, а
проявляється тільки у рідкісних випадках. Лише в деяких людей уява зберігається,
але трансформується, пристосовується до раціональних умов, стаючи при цьому
справді творчою силою.
У свій час, Л. Виготський з цього приводу зазначав, що, «там, де зберігається
хоча б незначна частка творчого життя, там має місце й творча уява» [42, с. 29].
Хоча й далі зауважував, що «те, що в зрілому віці часто творче життя занепадає  це
всім відоме положення» [42, с. 29]. На думку В. Роменця, «говорити про занепад
уяви в зрілому віці  означає мати на увазі лише довільне фантазування, що мало
співвідноситься з дійсністю. Таке фантазування з віком згасає, але його місце згодом
заступає справжня творча уява. Отже, не можна ставити запитання взагалі: чи
прогресує уява з віком, чи деградує? Слід мати на увазі, про яку її рису йде мова»
[216, с. 81]. За словами психолога, «у зрілому віці фантазія не деградує, вона лише
переключається на виконання нових завдань, які ставить перед людиною
суспільство та істотно перетворюється» [216, с. 131].
В. Давидов

і В. Кудрявцев стверджують, що уява, як одне з основних

психологічних новоутворень дошкільного віку, є основою теоретичного мислення
на всіх наступних етапах подальшого розвитку дитини, включаючи насамперед
молодий шкільний вік. Продуктивна уява і творче мислення, таким чином, включені
в єдиний контекст творчого розвитку дитини на правах її самоцінних утворюючих.
На думку психологів,

уява, розширюючи перспективу індивідуального досвіду

через проблематизацію його змісту, до кінця дошкільного дитинства ніби підводить
дитину до межі особливої предметної сфери – сфери таких завдань, які можуть бути
вирішені лише теоретичним способом і більше ніяким. Тобто, мислення молодших
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школярів покликане розв’язати усі проблеми і питання, загострені уявою
дошкільника. В. Давидов і В. Кудрявцев підкреслюють, що умовою формування
повноцінної структури навчальної діяльності є необхідний рівень розвитку творчої
уяви, досягнутий у дошкільному віці, оскільки досвід проблематизації дійсності
силою уяви, накопичений у дошкільному віці, разом з тим збагачує пізнавальні
можливості теоретичного мислення у ході подальшого пізнання і освоєння
молодшими школярами навколишньому світу. Адже, перш ніж знання про оточуючу
дійсність будуть оформлені у систему теоретичних понять дитини, вона спочатку
повинна створити рухомий інтегральний образ дійсності на рівні уяви [61, с. 6-7,9].
Як відомо, фантазія забезпечує створення чогось нового, тоді як мислення
піддає це нове критичному аналізу. А тому, дитина повинна вміти не лише
створювати щось нове, але й критично оцінювати результати своєї фантазії. Як
слушно з цього приводу зауважує П. Блонський, «для того, щоб дитина не втратила
почуття реальності, для цього потрібно не розвиток її уяви стримувати, а розвивати
паралельно з уявою критичну наукову думку» [20, с. 79].
У навчальній діяльності молодших школярів фантазія бере активну участь у
відтворенні умов тих чи інших задач, а також пошукові шляхів їх розвитку. Є
чимало задач, які потребують створення наочного образу шуканого. Фантазія є
засобом, що дозволяє знайти шукане. Особливо помітною є роль фантазії в різних
видах художньо-творчої діяльності молодших школярів, де вона безпосередньо
визначає виникнення творчого задуму і процес його втілення. При цьому фантазія
тісно взаємодіє з іншими пізнавальними процесами, насамперед з мисленням, без
якого створення нового продукту було б неможливим.
Мислення

здатне

виконувати

контрольну

і

коригувальну

функції,

допомагаючи співвідносити створені фантазією дитини образи з реальністю,
перевіряючи їх на життєвість і доцільність. Варто зауважити, що не кожен витвір
фантазії є творчим продуктом. Ми погоджуємося з думкою, згідно якої
комбінування окремих елементів у новий цілісний образ повинно здійснюватися не
свавільно, тобто не як-небудь, а завжди підпорядковуватися певній смисловій
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тенденції особистості (Е. Ільєнков [85], В. Кудрявцев [118], В. Роменець [216],
С. Рубінштейн [220], Ю. Швалб [307], Л. Шрагіна [311]). Це означає, що лише ті
комбінації можна вважати творчими, які наділені певним смислом. Е. Ільєнков,
зокрема, зазначав, що продуктивна уява, з одного боку, протистоїть свавільному,
безглуздому, без усіляких на те об’єктивних підстав, поєднанню елементів, а з
другого  некритичному наслідуванню готових, раніше засвоєних схем, штампів
[85]. В. Кудрявцевим було запропоновано для оцінювання продуктів творчості дітей
використовувати таку характеристику, як «смисловий реалізм уяви», суть якої
полягає у побудові реалістичної картини дійсності. За його словами, для того, щоб
оцінити вигадане, потрібно спершу спробувати проникнути у смислову логіку
дитячого образу. Він може бути довільною комбінацією різних елементів, узятих
дитиною з наявного досвіду, однак, той самий образ може виявитися дійсно творчим
продуктом, виражати деякий самобутній задум [118]. За словами Ю. Швалба, «сила
уяви, і особливо сила творчої уяви, як раз і полягає не стільки в неочікуваних
трансформаціях окремих елементів, скільки в здатності створити таку «картинку»,
яка була б наділена внутрішньою реалістичністю і правдоподібністю, будучи
створеною з найфантастичніших елементів» [307, с. 334].

Таким чином, лише ті

вигадки можна вважати справді творчими, які наділені певним смислом,
створюються не випадково, а завжди мотивовані певною смисловою тенденцією.
У

навчальній

діяльності

фантазія

та

мислення

взаємопов’язані

і

взаємообумовлюють одне одного, а тому вони мають не протиставлятися, а
розвиватися у тісній єдності. Зневажання розвитком фантазії молодших школярів
суперечить природному розвитку самих дітей. Завдання учителя  зберегти творчий
потенціал дитини в нових умовах, де панують абстрактні, понятійні, теоретичні
знання. А тому, «зв’язок між згаданими пізнавальними процесами має будуватися
на принципах рівноправного діалогу, а не ієрархії і субординації. Коли ж учитель
розглядає фантазію лише як напівфабрикат або сурогат мислення, то в результаті
втрачає як той, так і інший предмет розвивальної роботи» [61, с. 7]. Фантазія та
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мислення, таким чином,

включені в єдиний контекст особистісного розвитку

молодших школярів, адже у своїй взаємодії вони становлять його рушійну силу.
На думку деяких психологів, творчий розвиток особистості дитини залежить від
стосунків, що склалися в сім’ї. Більшість учених для аналізу сімейних стосунків
виділяють такі параметри: «1) гармонійність-негармонійність стосунків між батьками,
а також між батьками і дітьми; 2) творча-нетворча особистість батьків як зразок для
наслідування і суб’єкт ідентифікації; 3) спільність інтелектуальних інтересів членів
сім’ї або її відсутність; 4) очікування батьків по відношенню до дитини: очікування
досягнень через слухняність або очікування незалежності» [65, с. 213].
О. Лук стверджує, що сім’ї, в яких панує беззаперечна влада батьків, сприяють
розвитку в дітей лише «скутого» мислення, яке дозволяє отримувати результати в
рамках формальних логічних міркувань. Ті ж сім’ї, які схвалюють незалежність і
самостійність

дітей, сприяють формуванню в них творчої уяви, фантазії,

«розкутого» польоту думки [131, с. 48-49].
Американський психолог Дж. Сміт вважає, що для творчого розвитку дітей
батьки повинні створювати певні умови. По-перше, це фізичні умови, тобто
забезпечення наявності матеріалів для творчості, а отже й можливості у будь-яку
хвилину діяти з ними; організація місця для творчості дитини.
По-друге,

це

соціально-емоційні

умови,

тобто

забезпечення

почуття

зовнішньої безпеки, коли дитина знає, що всі її творчі прояви не отримають
негативної оцінки з боку дорослих.
По-третє, це психологічні умови, сутність яких полягає в тому, що в дитини
формується почуття внутрішньої безпеки, розкутості і свободи за рахунок
підтримки дорослими її творчих починань.
По-четверте, інтелектуальні умови, які створюються шляхом забезпечення
дитини необхідними знаннями (батьки відповідають на запитання дитини,
обговорюють разом різні проблеми, читають книги, відгадують загадки, розв’язують
кросворди, ребуси, дивляться телепередачі й обговорюють їх, слухають музику,
влаштовують походи до театрів, музеїв, кінотеатрів і т. д.), а також шляхом
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постановки та розв’язання творчих завдань [цит. за 70, с. 85].
Співзвучною із зазначеною є думка Н. Роджерс, яка основними умовами,
необхідними для творчого розвитку дітей, вважає такі, як «психологічна безпека,
прийняття, емпатійне розуміння і свобода від оцінювання, а також клімат
психологічної свободи: атмосфера дозволеності, відкритості, гри і спонтанності»
[213, с.167].
Як показують дослідження зарубіжних психологів (Дж. Гетцельс [325],
П. Джексон [325], К. Роджерс [329-330], Н. Роджерс [213], К. Тейлор [336-337],
Е. Торренс [338-340]), позиція вчителів по відношенню до творчих учнів не завжди
виявляється доброзичливою. Зазвичай учителі хотіли б бачити у своєму класі дітей з
високим рівнем інтелекту, а не творчості. Пояснюється такий вибір тим, що творчі
діти, як правило, є непередбачуваними, від них завжди невідомо, чого можна
очікувати, вони переважно все хочуть робити по-своєму, демонструють небажання
слідувати загальноприйнятим зразкам, еталонам, чинять опір усім видам нетворчих
завдань, у той час як діти-інтелектуали завжди виправдовують очікування вчителів,
слухняно виконуючи їхні вимоги. Саме тому творчі діти часто опиняються у
становищі «небажаних» і «несхвальних» учнів. Таке ставлення до них з боку
вчителів зазвичай мимоволі передається і на ставлення до них інших дітей.
Зниження рівня розвитку фантазії за Е. Торренсом пов’язане з конформністю,
яка виникає майже в усіх учнів під впливом вимог школи та внаслідок спілкування з
однокласниками. Разом із тим, в учнів зростає критичність по відношенню до власних
творінь. Крім того, з розвитком рефлексії учні починають дивитися на створений ними
творчий продукт не тільки своїми очима, тобто оцінювати його на свій погляд, але й
намагаються оцінити його з точки зору інших людей. Саме тому, діти боячись
негативної реакції оточуючих, так і не втілюють свій задум у творчому продукті [338].
Є риси характеру, які позитивно впливають на розвиток творчої уяви, фантазії.
К. Юнг виділив найголовнішу рису творчої особистості – сміливість. Сміливість
розуму; сміливість сумніватися у загальноприйнятому, сміливість зруйнувати все
заради того, щоб створити щось краще, сміливість думати так, як не думає ніхто;
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сміливість повністю віддаватися життю внутрішньому та зовнішньому; сміливість
йти за своєю інтуїцією, всупереч логічним міркуванням; сміливість уяви, що
дозволяє побачити недосяжне, а потім спробувати його досягнути; сміливість
протиставляти себе більшості та, якщо потрібно, вступити з нею у конфлікт;
сміливість бути самим собою [318].
Такої самої думки дотримується О. Лук, який зазначає, що сміливість є
основною характеристикою творчої особистості. Він стверджує, що «необхідна
сміливість уяви, щоб уявити недосяжне, а потім спробувати досягнути його, щоб
протиставити свою ідею думці більшості і, якщо потрібно, вступити у конфлікт з нею.
Сміливість необхідна, щоб засумніватись у загальновизнаному, щоб зруйнувати
заради створення кращого, досконалішого, думати так, як не думає ніхто, довіряти
своїй інтуїції, коли ще немає точних логічних доказів» [131, с. 96-97].
Також О. Лук зауважує, що для того, щоб отримати певний результат,
досягнути творчих успіхів, необхідно бажати цього, а також докладати неабияких
вольових зусиль [131, с. 64]. Саме тому, творча особистість повинна володіти
такими

вольовими

якостями

як

ініціативність,

самостійність,

рішучість,

наполегливість. Ініціативність проявляється у здатності дитини братися за справу,
не очікуючи стимуляції зовні. Самостійність – у незалежності дитини в оцінках,
судженнях, діях. Рішучість – у впевненості, з якою приймається рішення, а також у
його відстоюванні.
Щодо наполегливості, як зазначає О. Кульчицька, ця риса характеру поєднує у
собі високу працездатність, неабияку вимогливість до себе, активність, упертість,
бажання довести розпочату справу до кінця. За її словами, саме наполегливість
“примушує” дитину активно працювати над тим, що її цікавить, досягати не
дивлячись на перешкоди, певних успіхів [181].
Крім цього, О. Лук виділяє такі риси характеру, які гальмують розвиток
творчої уяви. Це, насамперед, боязливість, а саме боязнь невдач, що робить скутою
фантазію людини, заважає проявити ініціативу; занадто висока самокритичність,
оскільки «надмірно прискіплива самооцінка може завести у глухий куток», а також
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лінощі. З приводу такої риси характеру особистості як лінощі, О. Лук зазначає, що
«коли людина прагне щось зробити – вона обов’язково повинна розпочати. Істина
проста: розпочати, продовжити і, нарешті, завершити» [131, с. 70-71]. Низька
самооцінка, пов’язана з невпевненістю у власних силах, заважає реалізувати свій
творчий потенціал, адже ніщо так не заважає людині творити, як невіра у власні
творчі сили.
На думку В. Чудновського, гальмівною силою розвитку творчої особистості є
конформність, тобто схильність людини до прийняття готових стандартів, поглядів,
думок [305, с. 9-11].
У типологічному та індивідуально-диференційованому відношенні уява є
надзвичайно суттєвим проявом особистості. Насамперед для характеристики
особистості і її ставлення до навколишнього світу показовою є ступінь легкості або
важкості, з якою вона здійснює різноманітні перетворення, створює певні уявні
образи. Деякі діти бувають досить скуті наявною ситуацією, так що будь-яке уявне
перетворення її складає для них значні труднощі. Їм важко, навіть подумки, щось у
ній змінити, уявити собі, щоб щось було не так як завжди. У них домінує інертність,
а також переважають дії за зразком, шаблоном. Для інших дітей, навпаки, будь-яка
ситуація є матеріалом для діяльності їх творчої уяви. Дуже часто таким дітям
докоряють за неуважність на уроці, проте вони не винні: вони намагаються слухати,
але у цей час в їх уяві створюються інші образи, можливо, значно цікавіші, ніж ті,
про які розповідає вчитель. Інколи одним дітям важко засвоїти навчальний матеріал
тільки через те, що вони не в змозі уявити собі те, про що розповідає вчитель, або
що написано у підручнику, а у інших, навпаки, можуть при цьому виникати
настільки чіткі, яскраві образи, що за насиченістю вони такі ж багаті, як образи
пам’яті, сприймання [220].
Індивідуальні відмінності виявляються також і у ступені реальності образів
фантазії: образи одних дітей є «приземленими», базуються на реальній дійсності,
образи інших – нереальні фантазії, що знаходяться у розладі з дійсністю, які, може й
стануть колись відкриттям, а може залишаться фантастичними мріями. Як
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стверджує С. Рубінштейн, залежно від того, яку роль в уяві відіграє, з однієї
сторони, емоційність або афективність, а з другої – критичний контроль мислення,
зважаючи на панівну роль одного з цих компонентів, розрізняють різні типи уяви: з
однієї сторони, суб’єктивна уява, яка майже не підпорядковується критичному
контролю мислення, не зважає на реальність; з другої сторони – критична,
реалістична уява, яка не безконтрольно підпорядковується суб’єктивним почуттям і
перетворюючи наявне дане, враховує закономірності і тенденції розвитку
об’єктивної дійсності.
Своєрідність створюваних образів залежить також від спрямованості фантазії:
одні діти вміють спрямовувати свою творчу уяву в «правильному» напрямку, тобто
намагаються втілювати її і розвивати у творчій діяльності (наприклад, складання
віршиків, казок, пригодницьких оповідань, створення малюнків, аплікацій тощо),
отримувати відчутні результати, а інші ж, завдяки творчій уяві, часто поринають у
світ фантазій, що в першу чергу шкодить їм самим (наприклад, учень замріявся на
уроці, а отже, не засвоює нову інформацію).
Образи одних дітей характеризуються швидкістю та легкістю виникнення,
вони широко й глибоко сприймають зв’язки між спостережуваними предметами і
явищами, а в інших дітей образи творчої уяви виникають уповільнено, в процесі
аналізуючого спостереження, багаторазового повторення і пригадування по пам’яті
деталей спостережуваних фактів, і лише згодом вони починають робити
узагальнення творчого характеру (наприклад, написати твір за поданим малюнком).
У деяких дітей процес уяви обмежується відтворенням спостережуваного і
спрощеним коментуванням його. Уява їх так і не стає творчою [220].
Свого часу В. Сухомлинський звернув увагу на відмінності в уяві дітей
залежно від їхнього темпераменту. Ось як описує це сам педагог. «На що схожі
дерева, які ростуть на схилах яру?»  запитую я, звертаючись до дітей… І ось я
бачу, що в однієї дитини потік думок тече бурхливо, стрімко, народжуючи все нові
образи, в іншої  як широка, повноводна, могутня, таємнича в своїх глибинах, але
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повільна ріка. Навіть непомітно, чи є в цієї ріки течія, але вона сильна й нестримна, її
не повернути в нове русло, у той час як швидкий, легкий, стрімкий потік думки інших
дітей можна, так би мовити, перегородити, і він відразу рине в обхід. Ось Шура
побачив у кронах дерев череду корів, та варто було Сергійкові запитати: «А де ж вони
пасуться, адже там немає трави?»  як думка Шури спрямувалася новим руслом: це
вже не корови, а хмари, що спустилися на ніч відпочити на землі… От тобі й
придумав Мишко! У той час, як над нашими головами пролітали яскраві, живі образи,
ріка його думки текла своїм руслом…Саме такі мовчазні тугодуми ой як страждають
на уроках. Учителеві хочеться, щоб учень швидше відповідав на запитання, його
зазвичай не обходить, як мислить дитина, йому вийми та поклади відповідь і діставай
оцінку. Йому й невтямки, що неможливо прискорити течію повільної, але могутньої
ріки. Нехай вона тече згідно зі своєю природою, її води обов’язково досягнуть
наміченого рубежу, але не поспішайте, будь-ласка, не нервуйте, не підхльостуйте
могутню ріку березовою лозинкою оцінки  нічого не допоможе» [257, c. 43-44].
Слід також зазначити, що кожній дитині властиве створення уявних образів за
модальною ознакою (зорові, слухові, нюхові, смакові, дотикові, органічні уявлення).
Рівень розвитку уявлень різної модальності може бути неоднаковий навіть у однієї і
тієї ж дитини (наприклад, при яскравих і чітких зорових уявленнях дитина не може
уявити собі звучання музичних інструментів). А тому, завдання вчителя полягає у
тому, щоб на уроках під час пояснення нового матеріалу, подавати інформацію
шляхом використання різних способів її надходження [36, с. 87].
Крім цього, образи, які були викликані в учнів під час пояснення вчителем нового
матеріалу, або ті, які були вигадані, створені дітьми самостійно завдяки їх творчій уяві,
не залишаються надовго незмінними. У процесі пізнання дійсності, спілкування,
накопичення досвіду ці образи у одних дітей збагачуються, доповнюються різними
деталями, а у інших, навпаки, втрачають свою повноту і яскравість.
Як відомо, творча уява, виявляється у різних видах діяльності. А тому, кожна
дитина завдяки розвиненій фантазії може мати успіх в одному або кількох видах
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творчої діяльності – літературній (наприклад, складання віршів, загадок, казок,
пригодницьких оповідань), музичній (наприклад, вигадування нових музичних
композицій

для

дитячих

пісеньок),

образотворчій

(наприклад,

створення

оригінальних малюнків), конструкторській та у багатьох інших.
Разом із тим, спострігаються гендерні відмінності у створенні образів фантазіїї
молодшими школярами. Так, за словами Є. Ільїна, «у молодшому шкільному віці
відбувається активне усвідомлення своєї гендерної ролі, а тому в малюнках,
приміром, проявляється приналежність дитини до того чи іншого гендеру, що
виражається в промальовуванні традиційних атрибутів (символів) маскулінностіфемінності» [86, с. 130].
Таким чином, фантазія з самого початку виникнення виступає як процес
пізнавальний і глибоко особистісний. Дотримання учителем особистісного підходу,
покладеного в основу функціонування сучасної системи освіти, здатне забезпечити
розвиток фантазії молодших школярів і, як наслідок, сприяти становленню і
розвитку їх творчої особистості.
Ми визначаємо фантазію молодших школярів як багатокомпонентний
пізнавально-творчий процес довільного створення суб’єктом навчальної діяльності
образів, які мають ознаку новизни по відношенню до даних відчуттів, сприймання
та пам’яті, орієнтують його творчу діяльність, утілюються в суб’єктивно нових
творчих

продуктах. Крім того, творчими вважаються лише ті образи, в яких

збережений смисловий зв’язок із реальністю, які наділені певним смислом,
створюються не випадково, а завжди мотивовані певною смисловою тенденцією.
На основі аналізу наукової літератури з’ясовано, що на розвиток фантазії у
молодших школярів впливають як зовнішні чинники (особливості сімейного виховання,
характер і система шкільного навчання), так і внутрішні чинники (вікові, гендерні й
індивідуально-психологічні особливості особистості .
Узагальнені результати науково-теоретичного аналізу було покладено в основу
емпіричного дослідження психологічних особливостей розвитку фантазії у молодших
школярів.
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Висновки до розділу 1
Аналіз філософських, психологічних та педагогічних наукових джерел,
присвячених феномену фантазії, дозволив нам виділити два аспекти, які присутні у
визначеннях поняття «фантазія». По-перше, усі визначення обов’язково вказують на
те, що фантазія спрямована на створення чогось нового, чого немає поряд з
людиною як реально даного. По-друге, підкреслюється зв’язок створення цього
нового, з тим, що вже було у практиці людини, у її життєвому досвіді; причому
особливий акцент робиться на комбінуванні минулих вражень як способі створення
нового.
У

роботі

ми

дотримуємося

думки,

згідно

якої

уява

може

бути

відтворювальною і творчою, а що стосується поняття «фантазія», то воно може
застосовуватися у тих випадках, коли мова йде про яскраву продуктивність цього
процесу, що має саме творчий, а не відтворювальний характер, а тому термін
«фантазія» ми ототожнюємо лише з творчою уявою, а не з уявою взагалі.
У структурі фантазії ми виділяємо невербальну фантазію (власне образну) і
вербальну (словесно-логічну). Критеріями фантазії виступають продуктивність,
гнучкість, оригінальність і розробленість.
Фантазія,

як відомо, є основною характеристикою творчої особистості, її

діяльності. У психології сензитивним періодом для розвитку фантазії вважається
дошкільний, а також молодший шкільний вік. А тому завдання сучасної школи
полягає в необхідності використати сприятливий для розвитку цієї психічної
функції період – молодший шкільний вік.
Ми визначаємо фантазію молодших школярів як пізнавально-творчий процес
довільного створення суб’єктом навчальної діяльності образів, які мають ознаку
новизни по відношенню до даних відчуттів, сприймання та пам’яті, орієнтують його
творчу діяльність, утілюються в суб’єктивно нових творчих продуктах. Крім того,
творчими вважаються лише ті образи, в яких збережений смисловий зв’язок із
реальністю, які наділені певним смислом, створюються не випадково, а завжди
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мотивовані певною смисловою тенденцією.
Нами виявлено, що при переході від ігрової до навчальної діяльності,
відповідно від дошкільного до молодшого шкільного віку, відбуваються суттєві
зміни у розвитку уяви дітей. Так, з діяльності, що потребує зовнішньої опори, вона
перетворюється у самостійну внутрішню діяльність, де необхідність у зовнішній
опорі зникає, здійснюється перехід від переважно відтворювальних її форм до
творчої переробки уявлень, від простого комбінування до логічно обґрунтованого,
більш повного і правильного відображення навколишнього світу, від мимовільного,
нецілеспрямованого створення образів до довільного, цілеспрямованого. Внаслідок
цих змін у дітей з’являється можливість самостійно створювати нові різноманітні
образи і втілювати їх у зовнішньому продукті.
На основі аналізу наукової літератури з’ясовано, що на розвиток фантазії у
молодших школярів впливають як зовнішні чинники (особливості сімейного виховання,
характер і система шкільного навчання), так і внутрішні чинники (вікові, гендерні й
індивідуально-психологічні особливості особистості .
У роботі ми будемо дотримуватися особистісного підходу до розвитку
фантазії молодших школярів як важливого чинника становлення їх творчої
особистості. Саме при такому підході у центрі уваги постає не усереднений учень, а
кожний окремий учень як особистість, у своїй самобутності, неповторності,
унікальності. А тому, застосування особистісного підходу в освітньому процесі є
найбільш перспективним напрямком перетворення системи освіти, що відповідає
одній із важливих цілей, що поставлена перед сучасною освітою – розвитку творчої
особистості.
Зміст першого розділу відображено у наступних публікаціях автора:
[287], [289], [292], [294], [295], [299].
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РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ
РОЗВИТКУ ФАНТАЗІЇ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
У другому розділі описується методика та процедура емпіричного дослідження,
обґрунтовуються вибірка та добір психодіагностичних методик, представлено їх опис та
особливості застосування, наводиться кількісно-якісний аналіз отриманих даних, на
основі застосування діагностичних методик виявлено динаміку розвитку фантазії у
молодших школярів, а також зв’язок фантазії з індивідуально-психологічними
особливостями учнів, здійснено інтерпретацію результатів дослідження.
2.1. Методика й організація проведення констатувального експерименту
Мета констатувального експерименту полягала у дослідженні особливостей
розвитку фантазії дітей молодшого шкільного віку, зокрема виявленні динаміки
розвитку фантазії у молодших школярів, а також з’ясуванні впливу на розвиток
фантазії учнів зовнішніх чинників, до яких належать особливості сімейного
виховання, характер і система шкільного навчання та внутрішніх чинників, до яких
належать: вікові, гендерні й індивідуально-психологічні особливості особистості.
Експериментом було охоплено 252 особи (52 учні 1-х класів, 50 учнів 2-х класів, 52
учні 3-х класів, 50 учнів 4-х класів) комунального закладу «Навчально-виховний
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №30 імені Тараса Шевченка
Вінницької міської ради», комунального закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа
І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов №25 Вінницької міської ради»,
Тульчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Тульчинської районної ради
Вінницької області, а також батьків учнів та їх учителів.
У процесі експерименту щодо досліджуваних ми дотримувалися наступних
вимог:
1. Добровільність

виконання

ними

всіх

експерименту, звернення до них у формі прохання.

завдань,

тестів

у

процесі
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2. Позитивне, толерантне ставлення експериментатора до досліджуваних,
повага до них.
3. Дотримання експериментатором психолого-педагогічного такту, заборона
насилля у процесі впливу на досліджуваних, при наданні їм вказівок, зауважень.
Емпіричне дослідження проводилося у двох напрямах, перший з яких полягав у
виявленні динаміки розвитку фантазії у молодших школярів, а другий – у з’ясуванні
зв’язку фантазії з їх індивідуально-психологічними особливостями. Для цього нами
були відібрані методики оцінки творчих і особистісних характеристик, які можна
використовувати для дітей молодшого шкільного віку.
З метою визначення динаміки розвитку невербальної і вербальної фантазії у
молодших школярів нами були використані методики: «Короткий тест творчого
мислення» Е. Торренса (адаптований І. Аверіною, О. Щеблановою, а саме  другий
субтест фігурної батареї тесту  «Завершення фігур») [130] і «Вербальна фантазія»
Р. Нємова [163].
Вплив зовнішніх чинників, зокрема особливостей сімейного виховання учнів,
а також характеру і системи шкільного навчання на рівень розвитку фантазії
молодших школярів, вивчався нами на основі теоретичного аналізу наукових
джерел, що стосуються зазначеного питання, а також на основі спостережень за
характером взаємодії між дітьми та їх батьками, за роботою вчителів, їх взаємодією
з учнями, а також у процесі бесід з учнями, їх батьками та учителями. Для
з’ясування особливостей сприйняття вчителями й батьками рівнів творчого
самовиявлення учнів ми використали їх експертні оцінки. Для цього був
застосований експрес-метод Д. Джонсона (адаптація О. Тунік) [87]. Опитувальник
Д. Джонсона використовується в якості психодіагностичного інструмента для
оцінювання творчих проявів, доступних прямому спостереженню.
Для виявлення зв’язку фантазії з особистісними характеристиками молодших
школярів нами були використані методики, які відповідають концепції тривимірної,
поетапно конкретизованої психологічної структури особистості, запропонованої
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В. Рибалкою, зокрема її «вертикальному» – соціально-психолого-індивідуальному
виміру з притаманними йому такими підструктурами особистоті, як спілкування,
спрямованість, характер, самосвідомість, досвід, інтелект, психофізіологічні якості
[206]. Варто зауважити, що в останніх дослідженнях В. Рибалки, що стосується
цього виміру, науковцем були внесені ще такі підструктури особистості, як
духовність, психосоціальність, психосоматика та психогенетика [209]. Проте на
момент проведення емпіричного дослідження зазначені підструктури ще не були
додані В. Рибалкою до соціально-психолого-індивідуального виміру структури
особистості, а тому й не були нами враховані.
Здатність

до

спілкування

вивчалася

за

допомогою

особистісного

опитувальника для дітей «Junior Eysenck Personality Inventory – J.E.P.I.»,
розробленого С. Айзенк [149].
2.

Спрямованість

молодших школярів,

зокрема

локус

суб’єктивного

контролю, вивчалася за допомогою методики «Вивчення відповідальності та її
спрямованості (інтернальної – екстернальної)», розробленої М. Матюхіною,
С. Яріковою [157].
3. Характер дітей визначався за допомогою особистісного опитувальника для
дітей «Junior Eysenck Personality Inventory – J.E.P.I.», розробленого С. Айзенк [149].
4. Самосвідомість молодших школярів, зокрема їхня самооцінка і рівень
домагань, вивчалася за допомогою «Методики діагностики самооцінки ДембоРубінштейн», у модифікації Г. Прихожан [227].
5. Досвід (освітній) фіксувався в спеціальній таблиці оцінок учнів з
10 навчальних предметів, а також зазначався середній показник навчальної
успішності кожного учня.
6. Інтелект учнів вивчався за адаптованим Ю. Гільбухом та Л. Кондратенко
тестом «Інтелектуальна шкала Векслера для дітей» (Wechsler Intelligence Scale for
Children – WISC) [83-84].
7. Психофізіологічні якості, зокрема тип темпераменту дітей, визначалися за
допомогою об’єктивної методики визначення темпераменту (хронометрична проба,
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розробленою Б. Цукановим [280]; психофізіологічна міжпівкульна робота мозку
визначалася

за

методикою

визначення

спеціальних

типів

темпераменту,

запропонованою І. Павловим [234].
1. Здатність до спілкування вивчалася за допомогою особистісного
опитувальника для дітей «Junior Eysenck Personality Inventory – J.E.P.I.»,
розробленого С. Айзенк. Цей опитувальник є модифікацією особистісного
опитувальника

для

дорослих

«Eysenck

Personality

Inventory

–

Е.Р.І.»,

запропонованого раніше подружжям Айзенків. Він побудований згідно з факторною
теорією Г. Айзенка, в якій основними факторами структури особистості
визначаються такі протилежності, як екстраверсія – інтроверсія та нейротизм
(емоційна стабільність – емоційна лабільність). За Г. Айзенком, нейротизм являє
собою континуум від «нормальної афективної стабільності до її вираженої
лабільності». Екстраверсія-інтроверсія (від лат. extra – зовні,

intro – всередину,

versio – повертати) – характеристика індивідуально-психологічних відмінностей
людини, крайні полюси якої відповідають переважаючій спрямованості особистості
або на світ зовнішніх об’єктів, або на явища її власного суб’єктивного світу.
Поняття екстраверсії-інтроверсії були запропоновані К. Юнгом для позначення двох
протилежних типів особистості. Так, екстравертований тип характеризується
спрямованістю особистості на оточуючий світ, об’єкти якого, «подібно магніту»,
притягують до себе інтереси, «життєву енергію» суб’єкта, що в певному розумінні
призводить до відчуження суб’єкта від самого себе, до применшення особистісної
значущості явищ його суб’єктивного світу. Для екстравертів думки інших людей,
загальноприйняті норми, об’єктивні обставини визначають їх поведінку в значно
більшій мірі, ніж їх власне, суб’єктивне ставлення до оточуючої дійсності.
Інтровертований тип навпаки характеризується фіксацією інтересів особистості на
явищах власного внутрішнього світу. Для інтровертів суб’єктивне завжди переважає
над об’єктивним і цінність суб’єкта завжди вища, ніж об’єкта. Власна думка для
інтровертів важливіша, ніж оточуюча реальність або думка інших людей [86].
«J.E.P.I.» містить у собі 56 запитань, на які слід відповідати «так» або «ні», з
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них 22 запитання спрямовані на виявлення у дітей якостей «екстраверсія –
інтроверсія», 22 запитання – на виявлення якостей «нейротизм – емоційна
стабільність», а 12 запитань, які складають «шкалу брехні», допомагають виявити у
дітей тенденцію давати неправдиві відповіді, тобто показувати себе дещо з кращого
боку, аніж це є насправді.
З учнями І і ІІ класів проводилася індивідуальна форма опитування, тобто
інструкція та запитання пред’являлися нами кожному індивідуально, їхні відповіді
також фіксувалися нами в спеціальних аркушах відповідей. З учнями ІІІ і ІV класів
проводилася групова форма опитування: інструкція і запитання пред’являлися їм
усно, а вони самостійно фіксували свої відповіді в аркушах відповідей.
2. Спрямованість молодших школярів, зокрема локус контролю, вивчалася за
допомогою методики «Вивчення відповідальності та її спрямованості (інтернальної
– екстернальної)», розробленої М. Матюхіною, С. Яріковою. У методиці учням
пропонується уявити 10 конкретних шкільних ситуацій, пов’язаних з невиконанням
ними завдань вчителя, шкільних правил поведінки. Можливі причини невиконання
завдань вчителя, шкільних правил поведінки можна розділити на два види:
1) причиною невиконання є сам учень, його особливості (суб’єктивні причини);
2) причиною невиконання є інша людина, зовнішні обставини (об’єктивні причини).
Кожний учень отримував бланк методики, на якому написані 10 шкільних ситуацій,
до кожної з яких пропонувалося два варіанти відповіді, що вказують на можливу
причину того, що сталося та вибрати один із них. Учням необхідно уважно
прочитати і проаналізувати запропоновані ситуації, а також пояснити причину своєї
поведінки у подібній ситуації, обравши для цього з двох запропонованих варіантів
відповіді один. Створюючи цю методику, автори виходили з

того, що

відповідальний учень не звинувачує інших людей, обставини, що склалися, а
пояснює невиконання доручень своїми суб’єктивними особливостями. При обробці
результатів враховується кількість відповідей із зазначенням суб’єктивної причини
того, що сталося. Таким чином, кожний учень може набрати від 0 до 10 балів. Якщо
учень набрав від 0 до 5 балів, то це свідчить про екстернальну спрямованість
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відповідальності, а від 5 до 10 балів – інтернальну.
3. Характер дітей визначався за допомогою особистісного опитувальника для
дітей «Junior Eysenck Personality Inventory – J.E.P.I.», розробленого С.Е.Айзенк . Цей
опитувальник є модифікацією особистісного опитувальника для дорослих «Е.Р.І.»,
запропонованого раніше подружжям Айзенків. Він побудований згідно з факторною
теорією Г. Айзенка, в якій основними факторами структури особистості визнаються
такі протилежності, як екстраверсія – інтроверсія та нейротизм – емоційна
стабільність. Запозичуючи у К. Юнга поняття екстраверсії і інтроверсії, Г. Айзенк
наповнив їх дещо іншим смислом. У К. Юнга це різні типи за спрямованістю лібідо,
для Г. Айзенка – комплекси скорельованих між собою рис. Характеризуючи
типового екстраверта, Г. Айзенк вказував на його комунікабельність, широке коло
знайомств, висока соціальна адаптованість, імпульсивність, ініціативність, гнучкість
поведінки, оптимістичність, слабкий контроль над емоціями і почуттями. І навпаки,
характеризуючи типового

інтроверта, він вказував, що це людина спокійна,

замкнута, соціально пасивна прагне до усамітнення, схильна до самоаналізу,
нетовариська, некомунікабельна, має труднощі у соціальній адаптації тримає свої
почуття під великим контролем, сором’язлива, інтроспективна, яка віддалена від
усіх, крім близьких людей, планує свої дії завчасно, любить порядок в усьому [27].
4. Самосвідомість молодших школярів, зокрема їхня самооцінка, вивчалась за
допомогою методики Дембо-Рубінштейн, у модифікації Г. Прихожан.
Дана методика базується на безпосередньому оцінюванні (шкалюванні)
учнями ряду своїх якостей, таких як здоров’я, розум, характер, авторитет серед
ровесників, уміння багато чого робити своїми руками, зовнішність, упевненість у
собі. Дітям пропонується на вертикальних лініях позначити певними знаками рівень
розвитку в них цих якостей (показник самооцінки) і рівень розвитку цих же якостей,
який би їх задовольняв (показник рівня домагань). Для цього їм пропонується бланк
із зображеними на ньому вертикальними лініями (висота кожної – 100 мм, а також
на кожній із них вказані верхня, нижня точки і середина; причому верхню і нижню
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точки роблять досить помітними, а середину, навпаки, ледь помітною), а також
дається інструкція.
Отже, на кожній лінії діти повинні рисочкою (-) спочатку позначити
характерний для них рівень розвитку певної якості, а потім хрестиком (х) позначити,
при якому рівні розвитку кожної якості, вони були б задоволені собою, гордилися б
за себе, тобто хрестиком (х) позначається бажаний рівень розвитку кожної якості,
тоді як рисочкою (-) – наявний.
Методика може проводитись як фронтально – з цілим класом, так і
індивідуально – з кожною дитиною окремо. Ця методика використовується в
широкому віковому діапазоні, починаючи з молодшого шкільного віку. Досвід
авторів свідчить, що вона може бути застосована у роботі з дітьми, починаючи з 6–
7-річного віку, однак її проведення в групі учнів 1–2-х класів є досить важким і
часто не дає достовірних результатів, що потребує індивідуального проведення цієї
методики, а це дає змогу отримати більш достовірні результати. Так, з учнями 1–2-х
класів ця методика проводилась нами індивідуально, а з учнями 3–4-х класів –
фронтально. Час, що відводиться на виконання цієї методики разом із читанням
інструкції, 10-12 хв.
5. Досвід (освітній) дітей фіксувався у спеціальній таблиці їхніх оцінок за
загальноосвітніми дисциплінами.
6. Інтелект учнів вивчався за адаптованим Ю. Гільбухом та Л. Кондратенко
тестом «Інтелектуальна шкала Векслера для дітей» (Wechsler Intelligence Scale for
Children – WISC), віковий діапазон застосування якого від 5 до 16 років. Перевагою
цього тесту є те, що він дозволяє отримати відомості не тільки про загальний рівень
інтелекту, але й про особливості його структури, завдяки об’єднанню в ньому
субтестів, спрямованих на дослідження різних – вербальних і невербальних
характеристик. Цей тест складається з дванадцяти субтестів, кожний з яких
репрезентує більш або менш однорідну розумову функцію (здібність). Субтести
об’єднані у дві відносно самостійні, але однакові за чисельністю групи: вербальну
(субтести якої оцінюються на основі словесних відповідей досліджуваного) та
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невербальну (субтести якої оцінюються за результатами практичного виконання,
маніпулювання з невербальним матеріалом). Кожний із цих субтестів може
розглядатися як кількісний одновимірний тест, який характеризує різні сторони
мислення, пам’яті, уваги, уяви, сенсомоторні процеси і мовлення, а всі разом – як
багатовимірний профільний тест, спрямований на діагностику інтелекту, загальний
рівень якого вимірюється коефіцієнтом інтелекту (КІ), а профіль, який відображує
кількісні

співвідношення

інтелектуальних

між

особливостей,

різними
яка

тісно

субтестами,

виявляє

переплітається

з

структуру

особистісними

характеристиками індивіда. У результаті тестування можна отримати три
коефіцієнта інтелекту: вербальний (ВКІ), невербальний (НКІ) і повний (ПКІ). Нами
було використано вісім субтестів: чотири вербальних і, відповідно, чотири
невербальних. Нижче наводиться коротка характеристика цих субтестів.
І субтест – «Загальна обізнаність» – складається з 30 запитань, відповіді на які
потребують різноманітних знань, яких дитина набуває в процесі залучення до
культурного середовища; він дає уявлення про об’єм та рівень знань, про здатність
збереження їх у довготривалій пам’яті, про вибіркову спрямованість інтересів і
загальну освіченість досліджуваного.
ІІ субтест – «Загальне розуміння» – складається ніби з двох частин. Перші 5
запитань спрямовані на виявлення здатності дитини самостійно приймати рішення,
проявляти власну ініціативу. 9 запитань другої частини дозволяють виявити рівень
знання дитиною соціальних норм і правил, її вміння аналізувати різні ситуації,
явища, виявляти причини, що лежать в основі соціальних вимог.
Таким чином, відповіді на питання цього субтесту характеризують практичне
мислення, оцінюють міркування дитини з позиції її життєвого і соціального досвіду.
ІІІ субтест – «Знаходження схожості» – містять питання-завдання, які
вимагають встановлення схожості між двома предметами або поняттями, від
близьких між собою до досить віддалених. При оцінюванні враховується, чи зуміла
дитина знайти адекватну, спільну для обох понять класифікацію – родове поняття по
відношенню до двох наведених видових понять або спільну суттєву ознаку. Таким
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чином, цей субтест спрямований на виявлення здатності до узагальнення понять,
виділення найбільш суттєвих їхніх ознак.
ІV субтест – «Відтворення цифрових рядів» – складається з двох частин:
відтворення цифр у прямому порядку і відтворення цифр у зворотньому порядку.
Крім того, кожна частина містить цифрові ряди (для першої спроби) і дубль-ряди
(для другої спроби), останні необхідні для того, щоб надати дитині другу спробу у
разі невдалого відтворення цифр основного ряду, так як завдання вимагає великої
концентрації довільної уваги, а виконання його часто підлягає впливу як зовнішніх,
так і внутрішніх перешкод. Спрямований на вивчення стану короткочасної пам’яті і
довільної уваги дитини.
V субтест – «Завершення картинок» – складається з 20 картинок, на кожній з
яких відсутня якась деталь. Дитині потрібно помітити і вказати, яка саме деталь
відсутня на кожній із пред’явленій їй почергово картинці, для чого їй необхідні
гострота сприймання і розуміння того, що є суттєвим у зображенні, здатність
відокремити суттєву відсутню деталь від несуттєвих, також відсутніх на картинці. У
деяких випадках це просто недомальована якась частина картинки, в інших – менш
помітна, але досить важлива за смислом деталь, відсутність якої вносить у
зображення елемент невідповідності. Дитині не обов’язково знати точну назву
відсутньої деталі, достатньо просто показати, де її місце не картинці для
підтвердження того, що вона має на увазі дійсно необхідну деталь.
Спрямований на виявлення рівня розвитку спостережливості дитини, її
зорово-перцептивної пам’яті, а також уміння виділяти суттєві ознаки шляхом
зорового аналізу. Субтест має часові ліміти (як і всі інші субтести невербальної
групи) і проводиться з секундоміром.
VІ субтест – «Встановлення послідовності картинок» – складається з завдань,
кожне з яких являє собою серію картинок, які зображують різні моменти якоїсь дії
або події. Дитині потрібно, розглядаючи пред’явлені їй у випадковому порядку
картинки, якомога швидше помітити їхню послідовність і розкласти їх у
відповідному, правильному порядку, так щоб у неї вийшла логічно зв’язна розповідь.
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Виявляє здатність дитини встановлювати послідовність подій на основі
аналізу причинно-наслідкових зв’язків, а також рівень її життєвого і соціального
досвіду.
VІІ субтест – «Складання орнаментів із кубиків» – містить 10 завдань, які
полягають у тому, що дитина за допомогою кубиків має складати певні орнаменти,
які б відповідали зображеним на картках зразкам. Важливим для виконання цих
завдань є уміння перенести елементи сприймання в елементи конструкції.
Спрямований на вивчення конструктивного мислення дитини, її здатності до
аналізу й синтезу на предметному рівні.
VІІІ субтест – «Складання фігур з окремих деталей» – складається з чотирьох
завдань, кожне з яких являє собою розрізані на частини зображення певних об’єктів.
Дитина повинна здогадатися, що це за об’єкт, і так скласти його частини, щоб
утворилася ціла фігура. Виконання цього субтесту вимагає як конструктивного, так і
евристичного мислення, здатності до синтезу на предметному рівні, уміння складати
ціле з окремих частин.
Стандартизований характер WISC, висока надійність і валідність, можливість
кількісного вираження результатів дозволяють використовувати цей тест у якості
тонкого й надійного інструменту для вивчення інтелектуальних здібностей учнів.
7. Психофізіологічні якості, зокрема тип темпераменту дітей, визначався за
допомогою об’єктивної методики, запропонованої Б. Цукановим. Учений встановив,
використовуючи відому ще з кінця ХІХ століття методику відтворення часових
сигналів малої тривалості (кілька секунд) у слуховому, моторному та зоровому
аналізаторах, що представникам різних типів темпераменту властиві закономірні
«помилки», тобто відхилення у «точності» відтворення заданих інтервалів часу.
Хоча сама методика відтворення часових інтервалів відома майже півтора століття,
але лише Б. Цуканову вдалося довести залежність «помилки» відтворення від типу
темпераменту. На цій науково обґрунтованій основі ним було розроблено
об’єктивний метод визначення типу темпераменту.
Процедура діагностування полягає в тому, що психолог почергово пред’являє
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у випадковому порядку інтервали в 1, 2, 3, 4, 5 секунд, а дитина (методику можна
використовувати для тестування дітей віком від 5-7 років, коли вони можуть міцно
тримати в руці секундомір і натискати на його кнопку пуску та зупинки ходу) має
кожного разу запам’ятовувати тривалість відповідного часового інтервалу, що
задається експериментатором клацанням кнопки секундоміру на початку і
наприкінці інтервалу, а потім відтворювати його. Усі інтервали, що експонуються,
попередньо фіксуються у протоколі, а ті, що відтворюються – записуються в ньому
ж навпроти експонованих інтервалів.
Психолог тисне на кнопку точно і чітко, не називаючи тривалість інтервалу,
після чого передає секундомір дитині, пропонуючи їй, не дивлячись на циферблат,
натиснути на кнопку таким чином, щоб між першим натисканням і другим був
відтворений заданий ним і запам’ятований нею інтервал. Потім секундомір знову
бере психолог, записує у протокол суб’єктивно відтворений дитиною інтервал,
повертає стрілку секундоміру у вихідну позицію і пред’являє наступний інтервал.
Така процедура повторюється стільки разів, скільки інтервалів експонується і
відтворюється.
Ми проводили заміри у дві серії. Перша, навчальна, серія складалася з п’яти
експозицій і відтворень. У ній

дитина мала можливість адаптуватися до умов

тестування і навчитися працювати за означеними правилами. Їй можна, за
бажанням, запропонувати вести рахунок в умі і таким чином більш точно
запам’ятовувати і відтворювати інтервали. Проте, можна працювати і без усного
рахування тривалості інтервалів.
Друга серія, контрольна, складалася з десяти експозицій і відтворень. За
результатами другої серії визначався показник типу темпераменту, названий
Б. Цукановим тау-типом (t). Для цього визначалася сума об’єктивно пред’явлених
інтервалів (ΣТо) та сума суб’єктивно відтворених інтервалів (ΣТс). Після цього
друга сума ділиться на першу й отримується тау-тип даної дитини.
У ході ретельного вивчення результатів експериментальних досліджень,
проведених із багатьма тисячами піддослідних, Б. Цуканов виявив, що «чисті»
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холерики «поспішають» і відтворюють часові інтервали швидше, їхній тау-тип
дорівнює 0,7 сек.; «чисті» сангвіники теж «поспішають», але менше, їхній тау-тип
сягає 0,8 сек.; «чисті» меланхоліки відтворюють часові інтервали найточніше за усіх,
їхній тау-тип дорівнює 1,0 сек.; «чисті» флегматики «запізнюються» – їхній тау-тип
найбільший – 1,1сек. Психолог виявив також п’ятий, середній тип темпераменту, і
назвав його врівноваженим – його тау-тип сягає 0,9 сек. Було встановлено, що у
людській популяції тау-типи представників «чистих» і «проміжних» типів
темпераменту розподіляються по всій шкалі тау-типів між 0,7 до 1,1 рівномірно.
Метод Б. Цуканова – чи не єдиний в експериментальній психології, що
дозволяє об’єктивно вимірювати й кількісно визначати тип темпераменту людини і
похідні від нього якості індивіда. Цей об’єктивний метод має незаперечні переваги
перед суб’єктивними методами (приміром, опитувальниками), які визначають не
стільки тип темпераменту, скільки інші особистісні, приміром, характерологічні
якості людини, що формуються у процесі виховання і самовиховання та системно
«надбудовуються» над темпераментом, як природженою, незмінною базовою якістю
особистості. Тому визначення типу темпераменту за опитувальниками не можна
вважати коректним.
Крім того, для вивчення психофізіологічних якостей дітей використовувався
тест І. Павлова, спрямований на визначення спеціальних типів вищої нервової
діяльності.
І. Павлов поряд із «загальними» типами (темпераментом) виділив три
«спеціальних» типи вищої нервової діяльності, властивих тільки людині, так як вони
відображають співвідношення між першою (образною) і другою (мовленнєвомислительною) сигнальними системами: художній, мислительний і змішаний. Так, у
людей художнього типу особливо яскраво виражена діяльність першої сигнальної
системи, у людей мислительного типу – другої сигнальної системи, а в людей
змішаного типу діяльність обох систем виражена однаково. Для «художників»
характерна синтетична стратегія прийому й обробки інформації, завдяки чому вони
пізнають навколишню дійсність цілісно. Тоді як для «мислителей» характерна
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аналітична стратегія сприймання і засвоєння дійсності. Багаточисельні результати
досліджень, що стосуються функціональної спеціалізації півкуль головного мозку,
дозволяють співвіднести концепцію І. Павлова про дві сигнальні системи з
особливостями діяльності півкуль і «розподілом» ролей, який існує в їхній сумісній
діяльності. Оскільки синтетична стратегія властива правій півкулі головного мозку,
а аналітична – лівій, то домінування правої півкулі призводить до появи
«художників», а домінування лівої півкулі – «мислителей» [86].
Для проведення цього тесту необхідно підготувати 9 карток, на кожній з яких
написано по одному слову: «карась», «орел», «вівця», «пір’я», «луска», «хутро»,
«літати»,

«плавати»,

«бігати».

Для

тестування

досліджуваного

ці

картки

розкладаються перед ним на столі у довільному порядку і пропонується розкласти їх
по 3 на 3групи таким чином, щоб у кожній групі було щось спільне.
Оцінка результатів:
І варіант:
Перша група карток – «карась», «орел», «вівця».
Друга група карток – «плавати», «літати», «бігати».
Третя група карток – «луска», «пір’я», «хутро».
Варіант можливий на основі аналізу коли виділяються спільні суттєві ознаки.
Переважає друга сигнальна система. Мислительний тип. Логічне мислення.
Домінування лівої півкулі.
ІІ варіант:
Перша група карток – «карась», «плавати», «луска».
Друга група карток – «орел», «літати», «пір’я».
Третя група карток – «вівця», «бігати», «хутро».
Переважає перша сигнальна система. Художній тип. Образне мислення.
Домінування правої півкулі.
ІІІ варіант.
Одночасне виконання І і ІІ варіантів тесту. Змішаний тип.
З метою дослідження особливостей розвитку фантазії молодших школярів
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нами були використані окремі тести Дж.Гілфорда (Divergent Рroductive Тests) і
Е. Торренса (Torrance Test of Creative Thinking – ТТСТ). Як відомо, важливим
етапом

у

психодіагностиці

творчих

здібностей

виявилися

дослідження

Дж. Гілфорда. Базуючись на своїх більш ніж 20-річних факторно-аналітичних
дослідженнях, проведених в університеті штату Південна Каліфорнія, Дж. Гілфорд
разом із колегами створив трьохвимірну кубоподібну модель структури інтелекту
(Structure of the Intellecte – SI), в якій поміж інших інтелектуальних функцій
запропонував виділяти конвергентне і дивергентне мислення, вказавши на
принципову відмінність між ними. Якщо конвергентне мислення – це послідовний,
логічний процес, який протікає чітко поетапно, покроково, «від однієї сходинки до
іншої», має чітку структуру, передбачає єдино правильну відповідь і приводить до
єдино правильного, обумовленого вихідними даними розв’язку, то дивергентне
мислення – це процес, який відбувається одночасно в декількох напрямках, менше
обмежений заданими фактами, допускає зміну шляхів розв’язання проблеми,
відступає від логічної послідовності й приводить до неочікуваних висновків і
результатів, до декількох альтернативних розв’язків. Таким чином, дивергентне, або
творче мислення, дозволяє бачити різні аспекти проблеми, знаходити різноманітні
зв’язки елементів дійсності, різні шляхи розв’язання певного завдання [5].
Дж. Гілфордом та його колегами на основі створеної ними моделі структури
інтелекту були розроблені тести програми дослідження здібностей (ARP). Хоча
модель SI поєднала у собі всі інтелектуальні функції, все ж головним внеском ARP
була розробка відносно малодослідженого розділу дивергентної продуктивності.
Тести

дослідження

дивергентного

мислення

відомі

сьогодні

як

Південнокаліфорнійські тести дивергентної продуктивності (Divergent Рroductive
Тests). Усього батарея тестів Дж. Гілфорда складається з 14 тестів. У перших 10
тестах досліджуваному необхідно дати словесну відповідь, а в останніх 4 тестах
досліджуваному необхідно дати відповідь на основі зображувального змісту. Тести
в основному орієнтовані на старшокласників і на дорослих людей. Надійність тестів
Дж. Гілфорда коливається від 0,6 до 0,9 [5].
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Дж. Гілфорд виділив чотири основних критерії дивергентного мислення: 1)
оригінальність – здатність продукувати віддалені

асоціації, незвичні відповіді; 2)

семантична гнучкість – здатність виявити основну властивість об’єкта і запропонувати
новий спосіб його використання; 3) образна адаптивна гнучкість – здатність змінити
форму стимула таким чином, щоб побачити в ньому нові ознаки і можливості для
використання; 4) семантична спонтанна гнучкість – здатність продукувати різноманітні
ідеї в нерегламентованій ситуації. Пізніше Дж.Гілфорд виділив шість критеріїв
дивергентного мислення: 1) здатність до виявлення і постановки проблем; 2) здатність
до генерування великої кількості ідей; 3) гнучкість – здатність до продукування
різноманітних ідей; 4) оригінальність – здатність відповідати на подразники
нестандартно; 5) здатність удосконалювати об’єкт, додаючи деталі; 6) здатність
вирішувати проблеми, тобто здатність до аналізу і синтезу. Таким чином, основними
критеріями дивергентного мислення, запропонованими Дж. Гілфордом є швидкість,
гнучкість, оригінальність і розробленість [65].
Якщо тести ARP з’явилися внаслідок факторно-аналітичних досліджень
природи інтелекту, то тести Е.Торренса були розроблені у зв’язку з завданнями
освіти, як частина тривалої дослідницької програми навчально-методичної роботи з
учнями, що мала на меті стимулювати їх творчі здібності. Деякі з тестів Е.Торренса
є, по суті, адаптація Південнокаліфорнійських тестів. Більше того, критерії в усіх
батареях визначені ті ж самі, що й в дослідженнях Дж.Гілфорда, а саме: швидкість,
гнучкість, оригінальність і розробленість. Повний тест творчого мислення
Е.Торренса

(Torrance Test of Creative Thinking –ТТСТ) складається з 12 тестів,

згрупованих у три батареї. Перша батарея позначається як «Словесне творче
мислення», друга – «Зображувальне творче мислення», третя – «Словесно-звукове
творче мислення» [65]. У методиці «Вербальна фантазія», запропонованій
Р. Нємовим, пропонуються критерії, ідентичні за назвою та змістом до критеріїв,
виокремлених Дж. Гілфордом, Е.Торренсом [163].
Для того, щоб уникнути занепокоєння досліджуваних і створити сприятливу
психологічну атмосферу під час тестування, тести називаються завданнями,
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причому, як увесь час підкреслюється в інструкціях, завданнями цікавими і
захоплюючими.
Тести

Е.

Торренса,

на

відміну

від

тестів

Дж.

Гілфорда,

можуть

використовуватися починаючи з дитячого садка і до закінчення школи. Надійність
тесту Е. Торренса коливається від 0,7 до 0,9. У тестах Дж.Гілфорда й Е.Торренса
застосовуються ліміти часу і регламентація поведінки досліджуваних, але, з іншого
боку, «пом’ягшено» спілкування з експериментатором (у тестах Е.Торренса) –
дослідження проводиться у формі цікавого заняття, а також передбачена необмежена
кількість відповідей досліджуваного [5].
З метою дослідження динаміки розвитку фантазії у дітей молодшого шкільного
віку нами були використані методики:

«Короткий тест творчого мислення»

Е. Торренса, адаптований І. Аверіною, О. Щеблановою, а саме  другий субтест
фігурної батареї тесту  «Завершення фігур» і тест «Вербальна фантазія» Р. Нємова.
У тесті «Завершення фігур» Е.Торренса, адаптованому І. Аверіною,
О. Щеблановою, стимульним матеріалом є 10 незакінчених фігур, кожну з яких
досліджуваному необхідно домалювати таким чином, щоб у результаті вийшли
цікаві предмети або сюжетні картинки. Як відомо з гештальтпсихології, незакінчені
фігури викликають прагнення завершити їх найпростішим і найлегшим способом.
Таким чином, щоб дати оригінальну відповідь необхідно контролювати це
прагнення і гальмувати його задоволення. Необхідно також підписати кожний
малюнок, придумавши йому назву.
У

зазначеній

методиці

стимулюються

всі

характеристики

фантазії.

Продуктивність стимулюється інструкцією вигадати якомога більше предметів або
сюжетних картинок, гнучкість – зробити їх якомога більше різноманітними,
оригінальність – спромогтися вигадати такі малюнки, які ніхто не зміг би вигадати,
розробленість – дати якомога більше ідей в кожній картинці, доповнити їх так, щоб
вони стали більш зрозумілими і цікавими.
У тесті «Вербальна фантазія» учням необхідно придумати казку на будь-яку
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тематику (на власний вибір) і викласти її усно протягом 5 хв. На створення теми й
сюжету казки відводиться до 1 хв., після чого дитина починає розповідати. У ході
розповіді фантазія дітей оцінюється за наступними параметрами:
1) Швидкість придумування тематики й сюжету казки.
2) Гнучкість, або різноманітність використаних образів.
3) Оригінальність образів.
4) Розробленість, деталізованість образів.
Продуктивність можна визначити за загальною кількістю запропонованих
відповідей, гнучкість оцінюється як легкість переключення з одного класу об’єктів
на інший у процесі пошуку відповідей, оригінальність оцінюється як мінімальна
частота пропонування даної відповіді, а розробленість оцінюється за глибиною та
деталізованістю висунутих ідей, образів. За словами О. Матюшкіна, оригінальність
виражає ступінь несхожості, нестандартності,

і визначається: а) перетворенням

заданої проблеми на свою власну проблему; б) новою власною позицією по
відношенню до проблеми, що потребує вирішення; в) відмовою від стандартних
очевидних

рішень.

Адже,

як

стверджував

О.

Матюшкін,

оригінальність

народжується з подолання «правильного», очевидного, загальноприйнятого [144,
с. 44-45].
Художній рівень виконання малюнків в усіх завданнях фігурних тестів не
оцінюється.
Досвід

(освітній)

фіксувався

в

спеціальній

таблиці оцінок

учнів

з

10 навчальних предметів, а також зазначався середній показник навчальної
успішності кожного учня.
З метою з’ясування сприйняття вчителями й батьками рівнів творчого
самовиявлення учнів ми використали їх експертні оцінки. Для цього був
застосований експрес-метод Д. Джонсона (адаптація О. Тунік). Опитувальник
Д. Джонсона може бути використаний в якості психодіагностичного інструмента
для оцінювання творчих проявів, доступних прямому спостереженню.
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2.2. Аналіз результатів констатувального експерименту
2.2.1. Динаміка розвитку фантазії у молодших школярів
Якісний аналіз робіт досліджуваних, бесіда з ними і спостереження за
процесом їх діяльності у ході експерименту, а також результати математичної
обробки даних дозволили нам пояснити динаміку розвитку фантазії, вербальної та
невербальної, у молодших школярів.
Для дослідження динаміки розвитку фантазії ми застосували інструмент
дисперсійного аналізу ANOVA (критерій Фішера), в якому фактором впливу був вік
(клас) учнів. За результатами аналізу було виявлено (табл. 2.1., 2.2.), що вплив віку є
статистично значущим для середніх значень показників усіх критеріїв невербальної
фантазії (на рівні р≤0,01 і р≤0,05) та показників продуктивності, гнучкості й
оригінальності вербальної фантазії (на рівні р≤ 0,01 і р≤ 0,05).
Таблиця 2.1.
Показники значущості щодо впливу фактору віку (класу) на поканики фантазії
За ANOVA значущі
Т_ Продуктивність
Т_Гнучкість
Т_Оригінальність
Т_ Розробленість
Казка Продуктивність
Казка Гнучкість
Казка Оригінальність

Рівень ≤
0,01
0,01
0,05
0,05
0,01
0,01
0,05

Таблиця 2.2.
Показники дисперсійного аналізу щодо впливу фактору віку (класу) на
поканики фантазії
ANOVA

Т_Продуктивність

Т_Гнучкість

Между группами
Внутри групп
Итого
Между группами
Внутри групп

Сумма
квадратов
87,6784
210,4785
298,1569
28,20474
369,7315

ст.св.
3
200
203
3
200

Средний
квадрат
29,22613
1,052392
9,401579
1,848658

F

Знч.

27,77114

0,001223

5,085624

0,002053
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Т_Оригінальність

Т_Розробленість

Неверб. фант.

Казка
Продуктивність

Казка Гнучкість

Казка
Оригінальність

Казка
Розробленість

Верб. фант.

Итого
Между группами
Внутри групп
Итого
Между группами
Внутри групп
Итого

397,9363
67,97584
1783,098
1851,074
1075,592
35585,4
36661

203
3
200
203
3
200
203

Между группами
Внутри групп
Итого

1081,647
47375,23
48456,88

Между группами
Внутри групп

22,65861
8,915488

2,541489

0,049524

358,5307
177,927

2,015043

0,01306

3
200
203

360,5489
236,8762

1,522099

0,209966

457,2799
5716,877

3
200

152,4266
28,58438

5,332515

0,001485

Итого
Между группами
Внутри групп
Итого

6174,157
183,8466
3017,977
3201,824

203
3
200
203

61,2822
15,08988

4,061145

0,007893

Между группами
Внутри групп
Итого

1131,06
25627,92
26758,98

3
200
203

377,0199
128,1396

2,942259

0,034185

Между группами
Внутри групп
Итого
Между группами
Внутри групп
Итого

1,099864
81,25308
82,35294
23,54578
832,4346
855,9804

3
200
203
3
200
203

0,366621
0,406265

0,902419

0,440942

7,848592
4,162173

1,885696

0,133213

За результатами дослідження рівня розвитку невербальної фантазії молодших
школярів за тестом Е. Торренса «Завершення фігур» (табл. 2.3.) виявлено, що
динаміка

показників

критеріїв

фантазії

нерівномірна.

Спостерігається

гетерохронність у розвитку фантазії учнів від 1 до 4 класу. Встановлено, що
показники продуктивності фантазії з віком підвищуються. Натомість, що стосується
показників гнучкості, оригінальності та розробленості, то спостерігається їх
підвищення від 1 до 3 класу, однак у 4 класі показники гнучкості і розробленості
залишаються приблизно на рівні 3 класу, а що стосується показника оригінальності,
то він знижується до рівня 2 класу.
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Таблиця 2.3.
Динаміка розвитку фантазії молодших школярів за тестом П. Торренса
«Завершення фігур» (середньоарифметичні показники критеріїв фантазії)
Клас
1
2
3
4

Продуктивність
6,18 (низ.)
7,28 (сер.)
8,14 (сер.)
8,56 (сер.)

Гнучкість
6,29 (низ.)
6,34 (низ.)
7,19 (сер.)
7,06 (сер.)

Оригінальність
6,37 (35 в Т-шкалі) (низ.)
7,44 (40 в Т-шкалі) (сер.)
9,28 (45 в Т-шкалі) (сер.)
5,59 (40 в Т-шкалі) (сер.)

Розробленість
10,25 (35 в Т-шкалі) (низ.)
14,42 (40 в Т-шкалі) (сер.)
23,34 (45 в Т-шкалі) (сер.)
22,46 (44 в Т-шкалі) (сер.)

За результатами, які є найчастотнішими у вибірках, ми можемо стверджувати,
що учням 1 класу притаманний низький рівень розвитку показника продуктивності
невербальної фантазії, а для учнів 2-3-4 класів – середній. У дітей з кожним роком
збільшується об’єм знань, що відображається на кількості створюваних ними
образів, саме це, на нашу думку, зумовило підвищення показників продуктивності
від 1 до 4 класів. Підвищення з віком показників продуктивності може бути
зумовлено також більшим розвитком в учнів 3-4 класів (у порівнянні з першо- і
другокласниками) моторних можливостей, графічних навичок, унаслідок чого вони
швидше малюють і за відведені 10 хвилин встигають намалювати більше малюнків.
Це не дозволяє адекватно оцінити кількість продукованих ідей у дітей цього віку.
Але й серед дітей одного й того ж віку переваги в продуктивності мають все ж таки
ті, у кого краще розвинута моторика. Краще розвинута моторика (графічні навички)
дає переваги (при існуючому часовому обмеженні на виконання тесту) в швидкості
дітям,

які

випереджають

в

розвитку,

що

відображається

на

показниках

продуктивності. Учні 3-4 класів усвідомлюють часові обмеження і намагаються
працювати швидко, тоді як учні 1-2 класів на повідомлення про 10 хвилин
відведеного часу майже не реагують. Як правило, учні молодшого шкільного віку
гарно включаються в навчальну діяльність, намагаються повністю і якомога краще
виконати запропоноване завдання з метою отримати гарну оцінку і схвалення, що
також може впливати на зростання показників продуктивності. Як виявилося,
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можливі також різні тактики виконання завдання досліджуваними, зокрема
«малювати менше, але краще» або «малювати швидко, але як-небудь». Для
кількісної оцінки друга тактика має певну перевагу, так як це впливає на зростання
показника продуктивності, а це, в свою чергу, як правило, веде до підвищення
показників гнучкості й оригінальності. Низький рівень показника продуктивності
свідчить про неготовність у ситуації невизначеності з обмеженням у часі швидко
продукувати ідеї. Низькі результати за показником продуктивності виявляються у
загальмованих, інертних і недостатньо мотивованих досліджуваних. В усіх вікових
групах (класах) виявлені учні, які не можуть продукувати багато ідей (низька
продуктивність) у зв’язку з прагненням детального їх розроблення, деталізування,
уникнення банального розв’язання запропонованого завдання  це так звані учні«розробники». Водночас в усіх класах виявлені учні, які продукують багато
неоригінальних, малорозроблених ідей, однотипних. Причиною цього може бути
немотивованість, недисциплінованість або недбайливість, нестаранність дітей.
Виявлено підвищення з віком показників гнучкості, що виявляється у
використанні учнями більшої кількості різних категорій відповідей пов’язано, на
нашу думку, з набуттям знань, розширенням досвіду. Низькі результати за
показником

гнучкості

можуть

свідчити

про

ригідність

мислення,

низьку

інформованість, обмеженість інтелектуального розвитку або низьку мотивацію.
Високі результати передбачають протилежні характеристики.
У той самий час, в міру набуття знань, в учнів 4 класів не спостерігається
підвищення з віком показників оригінальності, які знижуються до рівня 2 класів. На
нашу думку, це можна пояснити тим, що засвоєння учнями нового матеріалу,
запропонованого у вигляді готових теоретичних понять, здійснюється лише з
опорою на процеси пам’яті та мислення, що в свою чергу обумовлено подачею
готової, сформованої інформації. Учням потрібно лише запам’ятати матеріал, що
пропонує вчитель і повторити. Від учнів вимагається виконання завдань за зразком,
еталоном, приведеним учителем, творчість частіше всього тільки декларується.
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Творча уява зазвичай не використовується, а отже й не розвивається. Учням
традиційної школи, як правило, потрібно завчити, запам’ятати і відтворити.
Від класу до класу збільшується здатність детально розробляти запропоновані
ідеї, а також більш правильно і повно відображати їх, зростає вимогливість дітей до
створених ними образів. Така вимогливість учнів до витворів своєї уяви пов’язана зі
збагаченням їхнього життєвого досвіду, накопиченням знань про навколишній світ,
а також із розвитком критичності мислення. Критичність, коригування образів
фантазії

молодшого школяра об’єктивною реальністю збільшується з кожним

роком, від класу до класу, через що також, можливо, відбулося зниження показників
оригінальності. Можливо, через обмеження в часі і, як наслідок, поспіх відбулося
зниження показників розробленості.
Таблиця 2.4.
Динаміка розвитку фантазії молодших школярів за тестом Р. Нємова
«Вербальна фантазія» (середньоарифметичні показники параметрів фантазії)
Клас
1
2
3
4

Продуктивність
2,06 (сер.)
2,10 (сер.)
2,15 (сер.)
2,38 (сер.)

Гнучкість
1,27 (низ.)
1,48 (низ.)
2,01 (сер.)
2,25 (сер.)

Оригінальність
1,58 (низ.)
2,11 (сер.)
2,27 (сер.)
1,76 (низ.)

Розробленість
1,46 (низ.)
1,78 (низ.)
2,35 (сер.)
1,92 (низ.)

Отримані результати дослідження рівня розвитку вербальної фантазії
молодших школярів за тестом «Вербальна фантазія» Р. Нємова (табл. 2.4.) є майже
аналогічними до результатів, отриманих за тестом «Завершення фігур» Е. Торренса.
Показники продуктивності від 1 до 4 класу підвищуються. А що стосується
показників гнучкості, оригінальності та розробленості, то спостерігається їх
зниження від 1 до 3 класу, однак у 4 класі показники гнучкості залишаються на рівні
3 класу, що стосується показників оригінальності, то вони знижуються до рівня 1
класу, а показники розробленості знижуються до рівня 2 класу.
Підвищення показників продуктивності вербальної фантазії від 1 до 4 класу
зумовлено збільшенням об’єму знань в учнів, збагаченням життєвого досвіду, що
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відображається на швидкості створення ними образів. Підвищення з віком
показників гнучкості, що виявляється у створенні учнями різноманітних образів,
також пов’язано з набуттям ними знань, розширенням досвіду. Від 1 до 4 класу учні
не тільки створюють більше образів, а й починають повніше характеризувати
взаємозв’язки і причинні залежності між ними. Під час навчання у школі в учнів
збільшується кількість знань, збагачується словниковий запас. Оволодіваючи
мовою, вони засвоюють метафору, порівняння, епітети і т. д., що дозволяє
створювати цікаві яскраві образи, надаючи їм деталізованості, роблячи їх більш
розробленими. Образи, створені учнями 1-2 класів, є досить схематичними, бідними
на конкретні ознаки, тоді як образи, створені учнями 3 класів, складніші, краще
розроблені,

більше

деталізовані.

У

4

класах,

що

стосується

показників

оригінальності, то вони знижуються до рівня 1 класу, а показники розробленості
знижуються до рівня 2 класу.
Таким чином, зниження рівня розвитку показників оригінальності й
розробленості як невербальної, так і вербальної фантазії молодших школярів, що
спостерігається наприкінці навчання у початковій школі, обумовлено, на нашу
думку, блокувальним, гальмівним впливом різних чинників, зокрема, характером
вимог, що ставляться до учнів школою (перевантаження рутинними завданнями,
зменшення

частки

і

цінності

творчих завдань

в

навчанні,

необхідністю

підпорядкування учнів однаковим вимогам, діяти за зразком, еталоном, шаблоном).
Цілі й задачі

шкільного навчання, спрямовані в основному на стимулювання

розвитку інтелектуальних здібностей учнів, у той самий час стають причиною
зниження в них рівня розвитку творчих здібностей, зокрема фантазії.
Гальмування розвитку фантазії учнів може також спостерігатися у ситуації
культивування

«сваволі»

фантазії,

орієнтації

на

«оригінальність

заради

оригінальності». Проте, як зазначалося нами раніше, не кожен витвір фантазії є
творчим продуктом. Ми погоджуємося з думкою, згідно якої комбінування окремих
елементів у новий цілісний образ повинно здійснюватися не свавільно, тобто не якнебудь, а завжди підпорядковуватися певній смисловій тенденції особистості
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(В. Дружинін [65], Е. Ільєнков [85], В. Кудрявцев [118], В. Роменець [216],
С. Рубінштейн [220], Ю. Швалб [307], Л. Шрагіна [311]). Це означає, що лише ті
комбінації можна вважати творчими, які наділені певним смислом. Е. Ільєнков,
зокрема, зазначав, що продуктивна уява, з одного боку, протистоїть свавільному,
безглуздому, без усіляких на те об’єктивних підстав, поєднанню елементів, а з
другого,  некритичному наслідуванню готових, раніше засвоєних схем, штампів
[85]. В. Кудрявцевим було запропоновано для оцінювання продуктів творчості дітей
використовувати таку характеристику, як «смисловий реалізм уяви», суть якої
полягає у побудові реалістичної картини дійсності. За його словами, для того, щоб
оцінити вигадане, потрібно спершу спробувати проникнути у смислову логіку
дитячого образу. Він може бути довільною комбінацією різних елементів, узятих
дитиною з наявного досвіду, однак, той самий образ може виявитися дійсно творчим
продуктом, виражати деякий самобутній задум [118]. В. Дружинін, Н. Хазратова для
того, щоб відділити будь-яку девіацію від оригінальності, використовували критерій
осмисленості, який дозволяв розмежувати продуктивні (творчі) і непродуктивні
(девіантні) прояви людської активності. Вони розділили всі відповіді досліджуваних
при тестуванні на відтворювальні (стереотипні), оригінальні (творчі) і неосмислені
(девіантні) [66].
Таким чином, лише ті вигадки можна вважати справді творчими, які наділені
певним смислом, створюються не випадково, а завжди мотивовані певною
смисловою тенденцією.
Аналізуючи малюнки й казки учнів, створені внаслідок виконання ними тестів
«Завершення фігур» Е. Торренса, «Вербальна фантазія» Р. Нємова, нами було
виявлено, що на зміст малюнків і казок, характер їх зображення і створення впливає
стать дитини. Так, на малюнках дівчаток переважають зображення різних рослин і
тварин, аксесуари (браслет, корона, приколка, намисто, парасолька, сумочка),
косметичні засоби (губна помада, лак для нігтів), різноманітне вбрання, яке
оздоблене бантиками, рюшами, ґудзиками, канцелярські і шкільні приладдя, засоби
для шиття і рукоділля, предмети домашнього вжитку, різні види абстрактних
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зображень, орнаменти, візерунки, фантастичні створіння (русалка, Баба-Яга, фея), а
також зображення дівчаток, принцес і ляльок. Водночас, на малюнках хлопчиків
переважають різні види наземного, водного і повітряного транспорту та їх частини,
будівлі й будівельні матеріали, інструменти, механізми й прилади, дороги й дорожні
системи, різні види спорту й спортивні знаряддя, військова техніка і зброя, а також
різноманітні страхіття (монстри, привиди, дракони, вампіри, скелети). Щодо
зображень страхіть, яких досить багато на малюнках хлопчиків, на нашу думку,
малюючи їх, хлопчики дещо долучаються до їхньої сили й могутності, адже, якщо
вони їх зображають, то, значить, не відчувають страху перед ними, а, навпаки,
захоплюються їх силою. Також, варто зауважити, що для дівчаток характерні
статичні малюнки, а для хлопчиків – динамічні.
Результати наших досліджень узгоджуються з результатами досліджень інших
науковців, зокрема О. Завгородньої [76], В. Мухіної [158], В. Роменця [216]. Так,
О. Завгородня вказувала на те, що «в малюнках хлопчиків частіше, ніж у дівчаток,
зустрічаються будинки та машини, а у дівчаток значно частіше  тварини і квіти. Для
дівчаток більш характерно використання плавних ліній, овальних форм. Хлопчики
частіше, ніж дівчатка, використовують прямі лінії, прямокутні форми» [76, с. 147].
В. Мухіна, характеризуючи відмінності малюнків дівчаток і хлопчиків, також
підкреслювала вплив гендерної соціалізації дітей. За її словами, «дорослі свідомо чи
несвідомо орієнтують дитину на жіночу чи чоловічу роль: заохочують активність,
ініціативність хлопчиків, більш толерантно ставляться до прояву їх агресивності; від
дівчаток очікують чуйності, турботливості, емоційності». І далі: «Загальна
спрямованість на ідентифікацію зі своєю статтю надає певного змісту малюнкам
дітей: хлопчики, особливо сензитивні до чоловічих ролей, малюють будівництво
будинків і міст, магістралі з автомобілями, літаки в небі, кораблі в морі, а також
війни, бійки і зброю. Дівчатка, сензитивні до жіночих ролей, схильні малювати
гарненьких дівчаток, принцес, квіти, садочки, усілякі візерунки, членів сім’ї,
особливо мам з доньками» [158, с. 179].
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В. Роменець зазначав, що з перших кроків образотворчої діяльності дитини
помітним є вплив статі на вибір об’єкта і характер відтворення цього об’єкта на
малюнку. За його словами, «квіти і вбрання  найперший предмет зображення у
дівчаток. Техніка і, насамперед військова, панорами грандіозних баталій, в яких
беруть участь усі види військової техніки,  найулюбленіша тема творчості у
хлопчиків. Звичайно в батальну тематику «вриваються» мирні сюжети, але й вони
мають значну технічну оснащеність» [216, с. 58]. Щодо хлопчиків, то В. Роменець
говорить про переважання на їхніх малюнках «технічного бачення». Захоплення
технічною стороною буття є їх характерною особливістю. На думку В. Роменця,
хлопчики підсвідомо шукають образи, в яких виявлялась би фізична сила,
спритність, а дівчатка  образи, що незмінно свідчили б про зародження і розквіт
життя. Так, характеризуючи малюнки дітей, які малювали в один і той же час на
одному і тому ж столі, він зазначав, що «дівчинка малює квіти, що тягнуться до
сонця, а хлопчик  велику кількість гарматних жерл, що стріляють величезними
снарядами прямо в небо і вивергають стовпи полум’я. Ось як установлюється
зв’язок між небом і землею в дівчинки і хлопчика» [216, с. 61-62].
Разом із тим, серед дитячих малюнків є й такі, про які важко сказати, хто їх
намалював  хлопчик чи дівчинка. У деяких випадках ми спостерігаємо у дітей
схильність до ціннісних орієнтацій іншої статі, коли раптом хлопчики починають
захоплюватися малюванням малюнків з дівчачою тематикою, а дівчатка малюють
батальні сцени. На думку В. Мухіної, така ідентифікація з іншою статтю в нормі
обумовлена вибором дитиною свого кумира серед представників іншої статі і
несвідомим наслідуванням за усіма його проявами (найчастіше це старший брат або
сестра). Хоча, як правило, з часом, домінуючий вплив кумира поступається місцем
стереотипним суспільним очікуванням [158].
Персонажами створених учнями казок часто ставали образи запозичені з
відомих їм казок, віршів, оповідань, мульт- і кінофільмів. Так, у казках дівчаток
зустрічалися

Білосніжка,

Попелюшка,

Снігуронька,

Пеппі-Довгапанчоха,
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Дюймовочка, Золотоволоска, Софія Прекрасна, Рапунцель, Ваяна, Снігова Королева
та ін., а у казках хлопчиків  Котигорошко, Кирило Кожум’яка, Гаррі Поттер, Пітер
Пен, Робін Гуд, Людина-Паук, Людина-Комаха, Губка Боб, Шрек, Кунг-фу-Панда та
ін.

У казках дівчаток переважають образи принцес, чарівниць, фей, а у казках

хлопчиків  образи лицарів, богатирів, козаків, солдатів, піратів, розбійників.
Хлопчики люблять створювати казки пригодницького характеру, в яких головні
персонажі, як правило, чоловічої статі, оскільки вони вважають, що лише чоловіки
здатні на відважний вчинок.
На основі детального аналізу словесної творчості дітей (самостійне
вигадування казки) нами були виявлені особливості використання у молодшому
шкільному віці таких прийомів фантазування, як агглютинація, гіперболізація,
літота, загострення, схематизація, типізація. Результати щодо особливостей
застосування прийомів фантазування молодшими школярами представлені у таблиці
(табл. 2.5.).
Таблиця 2.5.
Динаміка використання молодшими школярами прийомів створення образів
фантазії, у %
Кла
с
1
2
3
4

Агглютинація
76
68
59
52

Прийоми створення образів фантазії
ГіперболіЛітота
АкцентуСхематизація
вання
зація
29
12
22
61
31
15
25
62
34
16
29
60
37
23
32
65

Типізація
0
0
8
11

Результати дослідження дозволяють нам стверджувати, що найпоширенішим
прийомом синтезування нових образів є агглютинація (лат. agglutinatio 
склеювання), оскільки він найчастіше, порівняно з іншими прийомами, знаходив
своє відображення у казках дітей. Так, спостерігалися такі прояви агглютинації:
поєднання окремих, зазвичай непоєднуваних у повсякденному житті елементів
різних об’єктів (наприклад, Аліна Ч. (1 кл.) «Чаклунка перетворила хутро вовка на
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численні голки, як у їжака. І тоді з’явився у лісі страшний звір – вовжак»),
перенесення об’єктів у нові умови, ситуації (наприклад, в інший часовий вимір – із
теперішнього часу в майбутній або минулий, в інший простір – у підводне царство,
під землю, на іншу планету); різка зміна місцезнаходження об’єкта (наприклад,
Валерія Л. (4 кл.) «Скачуть вершники полем … заїхали у темний ліс, де натрапили
на розбійників … проїжджали через міста і села … нарешті добралися до
королівства»); наділення предмета невластивими для нього функціями (наприклад,
Олег Г. (3 кл.) «Хлопчик закривав вухо подушкою і не чув дзвінка будильника. Тоді
батько зробив для сина новий диван з функцією будильника – у потрібний момент
диван, рухаючись у різні боки, буде будити сплячого або скидати його на підлогу»);
одухотворення предметів і явищ неживої природи, представників рослинного і
тваринного світу, наділення їх людськими якостями, властивостями (наприклад,
«сонечко засміялося і відповіло», «зламана квіточка гірко заплакала», «ображені
книги втекли від хлопчика, який не хотів учитися»); перетворення людей в об’єкти
живої (рослини, тварини) та неживої природи (наприклад, Дарія Б. (2 кл.) «Чарівник
перетворив дівчину у великий сірий камінь»), включення у сюжет одного за одним
великої кількості персонажів; повторення одних і тих самих дій на нових
персонажах.
Особливої уваги, на наш погляд, потребує розгляд такого часткового прояву
прийому агглютинації, як одухотворення або анімізму ( лат. аnima – душа), оскільки
дуже часто діти у своїх казках для створення нових образів вдавалися до олюднення
предметів і явищ неживої природи, представників рослинного і тваринного світу.
Особливо це стосується учнів 1  2 класів, які до того ж, як з’ясувалося, вірять у
реальність своїх фантазій, тоді як учні 3 – 4 класів уже розуміють «умовність» свого
фантазування, його невідповідність дійсності.
Згідно теорії когнітивного розвитку Ж. Піаже, дітям віком від двох до семи
років властивий загальний анімізм у ставленні до навколишнього світу. Анімістичні
уявлення, на думку психолога, беруть свій початок в егоцентризмі – пізнавальній
позиції, яку займає дитина у ставленні до оточуючої дійсності і розглядає її як єдино
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можливу точку зору – по відношенню до себе [185, с. 364367].
Т. Рібо виділяє декілька причин анімізму: 1) обмежений життєвий досвід
дитини – недостатня обізнаність про живу і неживу природу; 2) фантазуючи, дитина
бачить тільки образ, яким вона наділяє той чи інший предмет або явище, а не
матеріал, який вона використовує; 3) беззаперечна віра дитини в одухотвореність
того чи іншого предмета або явища – «в основі визнання духом будь-чого є суто
суб’єктивні дані» [210, с. 182–183].
Спосіб анімізму допомагає дитині пізнавати й розуміти навколишній світ і є
досить дієвим способом створення уявних образів. Прийом одухотворення є
найкращим і найдоступнішим для дітей способом цікаво про щось розповісти.
Є. Субботський зазначає, що «анімізм у дитини має місце тоді, коли вона
«впускає» чарівництво у заборонену для неї сферу – сферу повсякденної реальності.
Якщо ж вона, подібно дорослому, відправляє чарівництво у його власну стихію – у
казку, гру, сновидіння, а зі сфери повсякденної реальності його рішуче виключає –
це означає, що в неї уже склався «природничонауковий» спосіб пояснення світу»
255, с. 21.
Також у казках дітей фантастичне створювалося за допомогою такого
прийому, як гіперболізація (грец. hyperbolе – перебільшення)  полягає у
надмірному перебільшенні розмірів усього образу реального об’єкта, його сил та
можливостей, а також кількісна зміна його частин. Як говорив О. Потебня,
«гіпербола є результатом немовби якогось оп’яніння почуттям, що заважає брати
речі в їхніх справжніх розмірах» [за 127, с. 92]. Проте, всяке перебільшення має свої
масштаби, які змінюються в міру оволодіння учнями кількісними вимірами
великого і віддаленого. Недосконалість сприймання величин, розмірів, відстаней і
знань про виміри робить продукти цих перетворень незначними у дітей 1 класу.
Ними перебільшуються найчастіше зовнішні властивості, тобто розміри. Об’єктивно
ці перебільшення у дітей 1 класу досить незначні. Так, наприклад, учень 1 класу
Андрій М. вважає, що вовк, яким він усіх лякає у своїй казці, «великий-великий». А
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це «великий-великий» у його поясненні конкретизується так: «Такий, як цей
стілець» (показує на стілець, на якому сидить).
Крім того, перебільшення, якими користуються молодші школярі, не безкрайні,
а мають свої межі, інакше вони втрачають для своїх авторів смисл, перестають їх
вражати. Так, в одній із казок, учень 3 класу Олег Г. розповідав про хлопчиків, які
збирали в лісі гриби. Цікавим був підрахунок кількості зібраних грибів: «Багатобагато, дуже багато». А потім додав: «Аж сто штук». Подумавши ще трохи, почав
називати все більші й більші числа. Але, коли ці числа почали наближатися до
космічних, учень, ніби опам’ятавшись, що зайшов надто далеко і втратив зв’язок із
реальністю, почав оперувати кількостями, які можна уявляти.
Інтерес до усього великого й бажання самим швидше стати дорослими досить
виразно проявляється в молодших школярів, що створює сприятливий ґрунт для
перебільшення домислів. Як правило, діти перебільшували розміри, силу й
можливості персонажів задля того, щоб підкреслити їхню значущість, надати їм
виняткової виразності (наприклад, Анна Б. (2 кл.) «Якщо зірвати цю квітку, то сонця
більше ніколи не буде»); щоб вони робили хороші, корисні справи (наприклад,
Андрій М. (1 кл.) «Знайдений у лісі хлопчик ріс не по днях, а по годинах – виріс і
врятував своїх батьків від вовка», Катерина М. (1 кл.) «Сонечко висушило своїм
промінням озеро і врятувало ластівку, яка ненароком у нього впала»); щоб показати
підвищену складність справи, що виконується (наприклад, Анастасія К. (3 кл.)
«Багато-багато женихів намагалися врятувати царівну, але нікому не вдалося цього
зробити»).
Простим засобом досягнення мовного перебільшення є вживання учнями
префіксів або суфіксів вищого ступеня (наприклад, Іван С. (4 кл.) «Хлопчик мав такі
величезні вуха, що, коли йшов дощ або було дуже спекотно, він використовував їх
замість парасольки»).
Значно рідше для створення нових образів використовувався дітьми
протилежний до гіперболізації прийом – літота (грец. litotes  простота, помірність).
Зазвичай применшувалися розміри, сила й можливості позитивних персонажів для
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того, щоб силою контрасту особливо підкреслити їхні великі внутрішні достоїнства
(наприклад, Василь Г. ( 2 кл.) «Хлопчик був такий малесенький, що жив на книжковій
полиці, його улюбленим заняттям було читання книг, а тому він знав відповіді на
будь-яке запитання»; Назар С. (1 кл.) «Горобчик прилетів і приніс братам у дзьобику
пшеницю, з якої ті напекли багато хліба і врятувалися від голоду»); з метою вияву
ніжності, любові до них, турботи про них (наприклад, Марія П. (1 кл.) «Дівчинка
принесла додому поранену собачку, яка була така малесенька, що від землі її було
ледь видно»), хоча применшувалися також розміри негативних персонажів з метою
нейтралізації їхніх дій (наприклад, Христина Д. (2 кл.) «Чарівник торкнувся до БабиЯги чарівною паличкою і зробив її такою маленькою, що потім сховав у кишеню»).
Характерним для літоти є вживання применшувальних слів (наприклад, Дарія Б.
(1 кл.) «Малесенька-малесенька трояндочка була»). Необхідно зазначити, що як
гіперболізація, так і літота застосовувалися учнями переважно для того, щоб справити
більше враження на слухача, здивувати його, захопити своєю розповіддю.
Створення учнями у своїх казках нових образів відбувалося також шляхом
підкреслення окремих ознак, властивостей реального об’єкта, внаслідок чого
новостворений образ набував особливої виразності. Мова йде про так званий
прийом загострення або, як ще його називають, акцентування (лат. accentuatio 
наголос). Загострення, щоб бути значимим, повинно виділяти в конкретному образі
характерне, суттєве. Такий прийом найчастіше використовується в словесній
творчості, де одні характеристики персонажа витісняють усі інші й простежуються в
усіх можливих ситуаціях. Так, у казках дітей дуже часто загострення певних ознак
здійснювалося шляхом багаторазового їх повторення (наприклад, Марина Т. (3 кл.)
«Жили дві сестри-царівни. Одна була гарна-гарна, а друга-негарна… Одного разу
гарна сестра сказала …», Олег Г. (4 кл.) «Йшли вони, йшли аж нарешті підійшли до
темного-темного лісу … Навіть удень у ньому так темно, як уночі»). Акцентування,
так само як гіперболізація та літота, дозволяє зробити смисловий акцент на чомусь
значущому, проте, на відміну від них, цей прийом не спотворює дійсність, а лише
підкреслює її характерні особливості.
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У тому випадку, коли образи об’єктів, з яких створюється новий
фантастичний образ, зливаються, відмінності між ними згладжуються, що дозволяє
позбутися зайвих і другорядних деталей, які перешкоджають утворенню нового
образу, а риси схожості виступають на передній план, йдеться про такий прийом, як
схематизація. У казках дітей спостерігалися такі прояви цього прийому: схеми
відомих сюжетів у побудові власних творів (наприклад, Влад Т. (4 кл.) «Жили-були
... Одного разу пішли вони ... По дорозі зустрівся їм ... Жили вони, поживали і добра
наживали»); схеми побудови початку і кінця казки (наприклад, Вероніка Г. (3 кл.)
«Жили-були ...», «В одному царстві-государстві…», «Жили вони довго й щасливо»,
«От і казці кінець, а хто слухав – молодець»); схеми взаємодії персонажів із відомих
казок (наприклад, Лисичка-сестричка полює на Зайчика-побігайчика); схематичні
образи (наприклад, Андрій Д. (3 кл.) «І там усі вони були, а потім розбіглися кудись
…», Арсеній Д. (4 кл.) «У хатинці жив якийсь чоловік. Кожний день він щось
робив. Коли завершував роботу, то ходив до когось у гості …»).
Варто зазначити, що створення дітьми нових образів за допомогою таких слів,
як «якийсь», «хтось», «кудись», «звідкись», «щось робили» і т. п. додавало до їхніх
розповідей певної таємничості. Але разом із тим, створення нових образів шляхом їх
схематичного зображення, коли недостатньо проробляються дії персонажів,
ситуації, в яких вони діють, і самі вони погано деталізовані, певною мірою збіднює,
зменшує їхню яскравість, а сюжет, як правило, швидко втрачає новизну й цікавість.
Продукування нових образів може здійснюватися за допомогою прийому
типізації (грец. typos  відбиток, форма, зразок) – виокремлення істотного, що
повторюється в однорідних образах і втілення його у конкретному новому образі,
завдяки чому цей образ поєднує в собі риси, притаманні різним об’єктам. Таким
чином, тип – це велике узагальнення, що подається у вигляді цілком конкретного
образу. Як правило, цей прийом використовується для створення художніх образів, а
тому більшою мірою його використовують письменники, художники, скульптори. Те,
як створюються типові образи в літературі добре розкрив О. Горький. Він говорив:
«Описавши одного знайомого йому крамаря, чиновника, робітника, літератор зробить
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більш або менш вдалу фотографію саме однієї людини, але це буде лише фотографія,
позбавлена соціально – виховного значення, і вона майже нічого не дасть, щоб
поширити, поглибити наші знання про людину, про життя. Але коли письменник
зуміє виділити від кожного з двадцяти, п’ятидесяти, сотні крамарів, чиновників,
робітників найбільш характерні класові риси, звички, смаки, жести, вірування, хід
мови – виділити й об’єднати їх в одному крамареві, чиновникові, робітникові – цим
засобом письменник створить тип, – це буде мистецтво» [38, с. 423].
Створюючи типовий образ, письменник пильно придивляється до життя,
глибоко вивчає його, виділяє головні, найбільш істотні, виразні риси, властиві
представникам певної суспільної групи, а потім, узагальнюючи їх, поєднує, втілює в
конкретному образі.
Таким чином, суттєву роль у створенні типових образів відіграє попередній
досвід людини, наявність у ньому систематизованих вражень від об’єктів одного
виду, так званих образних узагальнень. Відомо, що складні образні узагальнення
утворюються у досвіді людини не відразу, а лише з часом, внаслідок сприймання
нею у достатній кількості об’єктів одного виду. У казках учнів лише 3 і 4 класів
були виявлені поодинокі прояви цього прийому. На нашу думку, це пов’язано з
тим, що у дітей цього віку ще невеликий життєвий досвід, недостатньо розвинена
здатність до узагальнення, а тому замало образних узагальнень для створення нових
типових образів.
Проте в казках молодших школярів досить широко були представлені
архетипи (грец. arche  початок і typos  образ) – постійні образи казок, які
передаються від покоління до покоління, існують одвічно в свідомості людства.
К. Юнг стверджував, що становлення творчої особистості відбувається через
осягнення архетипів, які є засобом пізнання світу через вічні образи. За його
словами, у психіці людини крім підсвідомого особистого є ще глибокий прошарок 
підсвідомий колективний досвід, що зберігається з давніх-давен [за 128, с. 64-65].
Так, зустрічалися, наприклад, такі архетипи, як русалка, принцеса, богатир, лицар,
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чарівна паличка, чарівник, фея, Чахлик-Невмирущий, Баба-Яга. Психіка кожної
дитини містить ці образи апріорі.
Результати нашого дослідження показали, що творчі можливості фантазії
учнів, як правило, залежать від їх загального розумового розвитку (в нашому
дослідженні було підтверджено теоретичну гіпотезу Е. Торренса про нелінійний
зв’язок інтелекту і фантазії, так звану теорію «інтелектуального порогу»;
підтверджено, що інтелект слугує основою творчості, необхідною основою її
розвитку(див. параграф 2.2.2., розділ 2)).
Проте при однакових розумових даних учнів виявилася відмінність у
діяльності їх фантазії. Відмінність була у темпі виникнення образів, інтересі, з яким
вони створювалися, змісті, кількості інформації, умінні встановлювати причиннонаслідкові зв’язки. Порівнюючи результати дослідження, отримані внаслідок
виконання учнями запропонованого нами завдання, з результатами їхньої
успішності, ми також виявили, що дехто з відмінників 3  4 класів показали нижчі
результати, ніж учні, які встигають добре і навіть посередньо. Не завжди високі
показники успішності зумовлювали продуктивну діяльність уяви. Велике бажання
утриматися на позиції відмінника й одночасне побоювання втрати цього становища
вплинули на всю особистість учня. Деякі відмінники виявили надмірну обережність,
яка взяла верх над дитячою безпосередністю, позбавила їх сміливості в творчості,
скувала ініціативу. Надмірний самоконтроль, який природно виникає на такій
основі, згубно вплинув на продуктивність уяви учнів. Як відомо, обережність
завжди повільна. Все це набагато подовжило час виникнення у них нових образів.
Спочатку нам здавалося, що в цих учнів творча уява розвинута, але
гальмується обережністю. Але були моменти, які переконали нас у протилежному.
Так, учень 4 класу Василь Г. запевняв нас, що дуже любить фантазувати, вигадувати
різні історії. Потім ми зрозуміли, що все це було сказано для того, щоб догодити
нам, бо ми цікавилися саме дитячими вигадками. Після того, як хлопчик не зумів
створити власну казку, ми запропонували йому розповісти хоча б одну з історій,
вигаданих ним раніше, але він нічого не пригадав.
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Дехто з відмінників відразу розповідали відомі казки, видаючи їх за свої
власні, ніби діяли за правилом обов’язково говорити те, що знаєш, аби не мовчати.
Тут звичайне відтворення запам’ятованого матеріалу заступило діяльність творчої
уяви.
Продуктивність уяви дітей залежить від багатства й різноманітності їхнього
попереднього життєвого досвіду, тому що цей досвід надає матеріал, з якого
створюються побудови фантазії. У цьому полягає один із основних законів, якому
підпорядковується діяльність уяви. А тому, «чим більше дитина бачила, чула й
переживала, чим більше вона знає і засвоїла, чим більшою кількістю елементів
дійсності вона володіє у своєму досвіді, тим значимішою і продуктивнішою буде її
уява» [42, с. 11]. Саме тому, від 1 до 4 класу завдяки збагаченню досвіду учнів
значно ускладнюються створювані ними образи.
Для дітей молодшого шкільного віку, як відомо, провідною є учбова
діяльність, проте ігрова діяльність, яка була провідною в дошкільному віці, також не
втрачає своєї актуальності. А тому змістом казок багатьох дітей, особливо учнів І 
ІІ класів, є як шкільна, так і ігрова тематика. Для створення своїх казок діти активно
використовували власний ігровий досвід, а також досвід, отриманий під час
навчання у школі.
Виявлено, що наявність інтересу до завдання підсилює діяльність уяви.
Молодшим школярам, особливо учням 1  2 класів, подобається слухати і читати
казки, а тому їх зацікавило завдання самостійно вигадати власну казку. Водночас,
траплялися випадки, коли учні, переважно 4 класів, говорили, що їм не подобається
це завдання, оскільки, за їх словами, казки  це забава для малечі (це своєрідний
засіб утвердитися у власній дорослості). Нецікаве завдання стало для учнів
захопливим і цікавим, коли їм було запропоновано вигадати казку, яку кожний із
них потім розповість усьому класу. Таким чином, уведення змагальної ситуації
допомогло учням створити цікаві твори (казки). Мотив «не подобається» поступився
місцем іншому мотиву «розповісти щось цікаве».
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Нами з’ясовано, що головним мотивом, яким керувалися діти, виконуючи тест
«Вербальна фантазія», в якому було завдання створити казку, є пізнавальний 
мотив отримання нових вражень. Проте нові образи, створені дітьми, на прохання
дорослого (у нашому випадку експериментатора) і при його схваленні, радували їх
не тільки новизною, але й переживанням власного успіху. У прагненні до творчих
досягнень та успіхів у пізнавально-творчій діяльності проявляється мотив
самоствердження. Експериментатор підкріплював діяльність фантазії дітей своєю
зацікавленістю, уважним слуханням, схвальною оцінкою, а діти, прагнучи отримати
таке схвалення, демонстрували свої творчі можливості. Необхідно зазначити, що
самоствердження також великою мірою залежить від змісту оцінки сторонніх
людей.
У прагненні розкрити свій творчий потенціал, створюючи новий продукт,
виявляється мотив самовираження або самореалізації. У таких дітей існує потреба у
творчій діяльності, зокрема у фантазуванні. Так, учень 3 класу Роман Г. на наше
прохання створити казку, сказав, що може вигадати не одну, а декілька. І справді,
хлопчик з великим задоволенням створив кілька казок, які, до речі, дуже цікаво було
слухати. Вони захоплювали і самого автора, так, що той про все забував. Під час
нашої бесіди до класу неодноразово заглядали однокласники, нагадуючи, що
чекають його на вулиці, і цим самим відволікали нашу увагу. Проте хлопчик
жодного разу не збився, нічого не забув. Обіцяючи своїм друзям зараз вийти, він
знову настільки поринав у світ вигаданих казкових героїв, що відразу забував про
свою обіцянку. Хлопчик був невтомним оповідачем. Сам захоплювався тим, про що
розповідав, і захоплював своїми вигадками нас. Він розповідав так, ніби був
очевидцем або учасником тих подій, про які йшлося. Вчителька називала його
найбільшим фантазером у класі. До того ж розповіла нам, що не один раз чула як
хлопчик на перервах, оточений однокласниками, розповідав їм свої вигадані історії.
Зміст дитячих казок часто забарвлений мотивом співчуття, прагненням
якимось чином допомогти казковим героям, підтримати їх у складних ситуаціях,
знайти вихід із них. Так, наприклад, учень 2 класу Назар Ю. вигадав казку, діючими
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особами якої були знайомі нам персонажі: Буратіно, кіт Базиліо, Лисиця Аліса, в
якій змалював нові способи порятунку Буратіно від його кривдників, які, як нам
відомо, увесь час намагалися його обдурити.
Учениця 3 класу Аліна Ф.

вигадала казку, в якій головний персонаж вовк

змальований як найдобріший звір у лісі  Вовчик-Добре Серце. Він стежить за
порядком у лісі, всім допомагає, приходить на порятунок. Дівчинка такий вибір
пояснила тим, що їй шкода вовка, адже його в усіх казках змальовують злим,
підступним, інколи телепкуватим, якого легко обвести навколо пальця, обдурити. А
тому, у своїй казці вона наділила його позитивними рисами.
Як бачимо, у зазначених казках знайомі нам персонажі наділяються новими
для них рисами (протилежними до тих, що їм характерні за сюжетами відомих
казок), перебувають у нових, незвичних стосунках з іншими персонажами. Варто
зазначити, що такі казки не поодинокі.
У казках дітей помітний також мотив самозахисту. Так, наприклад, в учня 4
класу Дмитра Р., як нам стало відомо пізніше, були непорозуміння з однолітками 
його ображали, погрожували розправою, інколи навіть били. А тому, у своїй казці, в
якій, до речі, він сам був головним персонажем, хлопчик вигадав ніби став
переможцем Олімпійських ігор з плавання. Учень із захопленням розповідав як
йому вручили золоту медаль, подарували багато квітів, подарунків, як йому довго
аплодували глядачі. Після цієї перемоги в нього з'явилося багато прихильників, усі
хотіли з ним товаришувати, а його кривдники попросили в нього вибачення.
В учня 2 класу Вадима Б. не було батька і це спричиняло йому нестерпну біль,
а тому у своїй казці він вигадав, що випадково зустрів на вулиці чоловіка, який
назвався його батьком. Хлопчик розповідав як вони разом відвідували ляльковий
театр, ходили до басейну, каталися на ковзанах, їздили на риболовлю. А одного
разу, будучи в лісі на полюванні, він навіть урятував свого батька від дикого звіра.
Після цього батько ще більше полюбив його за сміливість, мужність, винахідливість.
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Казки такого типу мають терапевтичний ефект, вони дають дітям тимчасову
можливість розслабитися, допомагають звільнитися від напруги.
Багато хто з дітей викладали події казки від першої особи, вдаючись до
способу перевтілення. Цей спосіб учні використовували не лише для пожвавлення
викладу своєї розповіді, а й для реалізації особистих прагнень  бути співучасником
цікавих подій, а можливо, й для того, щоб хоча б подумки здійснити свої потаємні,
але поки що нездійсненні бажання (наприклад, «полетіти на ракеті у космос», «стати
президентом країни», «навчатися у школі, в якій можна робити все, що завгодно»).
Вживання у ситуацію надавало подіям рис «реальності» і, тим самим, ще більше
сприяло активізації фантазії дітей. Тут спостерігається мотив реалізації власних
бажань.
Залежно від того, в якому емоційному стані перебували учні під час виконання
цього завдання, які почуття вони переживали у той момент, такі образи фантазії у
них виникали  або радісні, або сповнені суму. Адже відомо, що будь-яка емоція,
почуття намагається знайти своє втілення у відповідних образах. Наприклад,
своєрідним виявом впливу на діяльність уяви емоцій суму, жалю, туги була казка
учениці 1 класу Оксани Н., в якій вона розповідала про дитячий садок, який раніше
відвідувала, дітей, з якими гралася, іграшки, які там були. З усього було видно, що
дівчинка за усім тим дуже шкодує.
Таким чином, нами виявлено, що створення дітьми творчого продукту, а
відповідно, вибір ними для цього того чи іншого прийому фантазування, залежить
від їх загального розумового розвитку, попереднього життєвого досвіду, змісту та
характеру діяльності, панівних інтересів, мотивів, якими вони керувалися,
виконуючи це завдання, емоційного стану, в якому перебували на час експерименту,
почуттів, які оволодівали ними у той момент. Проте кожний із цих проявів
особистості сам собою не визначав змісту твору, його образів. Тільки їх
взаємозв’язок, який по-різному складається для кожного учня, може сприяти
творчому розгортанню діяльності фантазії. Результати проведеного дослідження
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дозволяють також стверджувати, що для створення власних витворів діти
використовують, як правило, не один, а послідовно декілька прийомів фантазування,
вибір яких залежить від вікових та індивідуальних особливостей розвитку
особистості самих учнів.
2.2.2. Зв’язок фантазії з індивідуально-психологічними особливостями
молодших школярів
З метою з’ясування сприйняття вчителями й батьками рівнів творчого
самовиявлення учнів ми використали їх експертні оцінки. Для цього був
застосований експрес-метод Д. Джонсона. Застосування t-критерію Ст’юдента
підтвердило наявність значущих відмінностей в оцінюванні батьками й вчителями
творчих проявів молодших школярів. З’ясовано, що в середньому батьки оцінюють
рівень розвитку фантазії власних дітей вище, ніж учителі (у 1-х класах – 22,58 проти
19,83; у 2-х – 21,5 проти 18,56; у 3-х – 20,42 проти 17,76; у 4-х – 18,46 проти 17,45) й
дана різниця є статистично значущою на рівні р≤0,05 (табл. 2.6.).
Таблиця 2.6.
Оцінювання батьками й вчителями рівня розвитку фантазії дітей
(за Д. Джонсоном)
Класи
І
ІІ
ІІІ
ІV
Разом

мін
макс
15
38
14
35
12
29
13
30
12
38

Батьки
сер.
стнд.відх.
22,58
21,50
20,42
18,46
21,00

4,97
4,51
3,86
4,11
4,51

мін
макс
10
33
11
33
11
30
12
30
10
33

Вчителі
сер.
стнд.відх.
19,83
6,48
18,56
4,70
17,76
4,73
17,45
4,16
19,52
5,08

Згідно з результатами нашого дослідження виявлено, що розвиток фантазії
молодших школярів залежить від рівня розвитку їхньої самооцінки та рівня
домагань. З’ясовано, що самооцінка визначає результативність творчої діяльності
молодших школярів. У психологічному словнику зазначається, що самооцінка  це
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оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших
людей. Від самооцінки залежать взаємовідносини людини з оточуючими, її
критичність, вимогливість до себе, ставлення до успіхів і невдач. Тим самим
самооцінка впливає на ефективність діяльності людини і подальший розвиток її
особистості [227].
Самооцінка може бути правильною, або адекватною, коли думка людини про
себе співпадає з тим, що вона в дійсності собою представляє. У тих випадках, коли
людина оцінює себе не об’єктивно, коли її думка про себе різко розходиться з тим,
якою її вважають інші, самооцінка часто буває неправильною, або неадекватною.
Неадекватна самооцінка може бути завищеною або заниженою. І та й інша дуже
шкідливі,

утруднюють

життя

і розвиток

людини.

Людина

з

завищеною

самооцінкою, яка переоцінює свої можливості, свої особистісні якості, може стати
зверхньою, зарозумілою, нетерплячою до чужих думок і оцінок. У той же час,
отримуючи від інших людей зовсім інші оцінки, ніж вона очікує, вона може
втратити віру в оточуючих, в їх справедливість або ж віру у власні сили. Для такої
людини характерні внутрішні конфлікти, порушення нормальної діяльності.
Завищена самооцінка пов’язана з повною відсутністю самокритичності, зі слабко
вираженою тенденцією до самоаналізу [227].
Для дітей із завищеною самооцінкою, за даними Г. Прихожан, характерними є
такі особливості їх особистості, як закритість для негативного досвіду, нечутливість
до помилок і невдач, невміння оцінити правильно результати своєї діяльності. У той
же час, на думку автора, такий результат може бути і в примітивній спробі дитини
показати себе як найкращу [227].
Діти з низькою самооцінкою, які не вірять у власні сили, можливості,
здібності, є не впевненими у собі, боязливими, пасивними, а тому можуть навіть не
приступити до виконання запропонованих завдань. Їх низька самооцінка пов’язана з
високим ступенем тривожності і сором’язливості, малою самостійністю. Такі діти
більш схильні звертати увагу на негативні моменти у своїй роботі і частіше
відмовляються від її виконання під час виникнення труднощів. У них страх неуспіху
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домінує над надією на успіх, що призводить до рівня домагань, часто неадекватному
їх здібностям. Вони зазвичай не можуть повністю використати свої потенційні
можливості, сумніваються, чи зможуть подолати труднощі для досягнення
поставленої мети.
Діти з високою самооцінкою, як правило, активні, винахідливі, вони не
бояться труднощів у вирішенні завдань, упевнені в тому, що власними силами
зможуть досягти успіхів. Виявлено, що діти з високою самооцінкою демонструють
більшу самостійність у виконанні завдань.
Відповідно діти з високою самооцінкою, які є впевненими у собі, вірять у
досягнення успіху під час виконання того чи іншого завдання. Вони сміливі у
висуненні ідей, не бояться свого оригінального вирішення завдання. Частіше
досягають успіху, оскільки наполегливі у досягненні поставленої мети. У них немає
страху демонструвати свої творчі продукти. Адже, як стверджують О. Клепіков,
І. Кучерявий, «страх найнебезпечніший ворог творчості. Він породжує пасивність,
сумніви, залежність від інших, стинає уяву та ініціативу. Відсутність сміливості стає
нерідко головною перешкодою на шляху до досягнення мети в індивідуальному
творчому процесі» [99, с. 107-108].
Діти з високою самооцінкою, як правило, незалежні, самостійні, впевнені в
успіхові будь-якої дорученої їм справи. Ця віра в себе допомагає їм дотримуватися
власної думки, дозволяє в спірних ситуаціях відстоювати свої погляди.
Діти з низькою самооцінкою пасивні, невпевнені у собі, у правильності своїх
міркувань, не можуть з легкістю без зайвих вагань висловити свою думку, лякливі,
нерішучі, сумніваються у власних здібностях. Неохоче приступають до виконання
завдання, оскільки не вірять в успішність його виконання. Діти з низькою
самооцінкою, як правило, навіть не докладають зусиль, щоб виконати завдання і не
дуже засмучуються, коли не справляються з завданням, оскільки зарання не вірили у
можливість його виконання.
Низька самооцінка, продемонстрована дитиною, може бути, за даними
Г. Прихожан, результатом зовсім різних явищ: справжньої невпевненості у собі і
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«захисної»,

коли

декларування

власного

невміння

і

нездатності

слугує

виправданням власної бездіяльності і відсутності спроб що-небудь змінити на
краще. Діти з заниженою самооцінкою, як правило, не володіють достатньою
сміливістю для активної творчої діяльності [227].
На основі обчислених коефіцієнтів кореляції Спірмена між показником
самооцінки і показниками критеріїв невербальної і вербальної фантазії (табл. 2.7.)
виявлено позитивні статистично значущі зв’язки. Проте, у випадку невербальної
фантазії вони є значно більш істотними. Так, показники продуктивності, гнучкості,
оригінальності і розробленості мають статистично значущу кореляцію з показником
самооцінки

на

рівні р≤0,01 (відповідно

ρпрод.=0,31;

ρгнучк.=0,27; ρориг.=0,25;

ρрозр.=0,29;). Найвищим виявився зв’язок з інтегральним показником невербальної
фантазії ρневерб.=0,34. Що стосується вербальної фантазії, то статистично значущі
зв’язки показника самооцінки виявлено лише щодо показників продуктивності
(ρпрод.=0,23), оригінальності (ρориг.=0,25) та відносно інтегрального показника
вербальної фантазії (ρверб.=0,24) на рівні р≤0,05.
Таблиця 2.7.
Коефіцієнти рангової кореляції Спірмена між самооцінкою і
критеріями фантазії та їх значущість
Т_Про- Т_Гнуч- Т_Ори- Т_Роз- Неверб. Казка Казка Казка Казка Верб. Інтегр
дуктив- кість гіналь- робле- фант
Про- Гнуч- Ори- Роз- фант . фант
ність
ність
ність
дуктив- кість гіналь робність
-ність леність
Кореля0,307
0,271
0,248
0,289
0,335
0,231 0,088 0,255 0,007 0,243 0,035
ція
Спірмена
Знч.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,030 0,106 0,013 0,462 0,021 0,308

Для глибшого аналізу характеру зв’язку фантазії з самооцінкою ми обчислили
відповідні кореляційні коефіцієнти для групи з адекватним рівнем самооцінки, тобто
для тих, в кого її показник входив у діапазон а ± σ (відповідно – 68,52 та 13,30). Їх
обсяг виявився – 72% від усієї вибірки (147 учнів). Отримані результати були
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певною мірою неочікуваними. Всі з досліджуваних коефіцієнтів кореляції
виявилися вищими, ніж отримані на повній вибірці (рис. 2.1.), хоча й відповідні
коефіцієнти залишилися статистично не значущими. А саме – гнучкість і
розробленість вербальної фантазії (відповідні коефіцієнти ρгнучк.=0,14; ρрозр.=0,10).
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Рис. 2.1. Порівняння коефіцієнтів кореляції Спірмена в повній і нормованій за
показником самооцінки групах школярів 1-4 класів
Можемо зробити висновок, що успішно діють й досягають гарних результатів
діти, у яких сформована адекватна висока самооцінка своєї особистості й менш
успішними, як бачимо, є діти з низькою самооцінкою. Неадекватна самооцінка (як
занижена, так і завищена), так само як і низька самооцінка, не дозволяє дітям
повною мірою реалізувати свої можливості у творчій діяльності.
Також нас цікавило питання динаміки зв’язку фантазії і самооцінки. Тому ми
повторили зазначену вище процедуру окремо для 1-4 класів. Результати вказано у
додатку А.1. Звертає на себе увагу факт нерівномірного розвитку досліджуваного
зв’язку. Найсильніше він виявляється у першокласників і третьокласників,
найслабше – всього 1 значущий зв’язок – в учнів другого класу. В першому класі –
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це, в порядку спадання сили зв’язку, показники розробленості (ρрозр.=0,33) й
інтегральні невербальної (ρневерб.=0,31) та вербальної (ρверб.=0,31) фантазії, а також
(гранично) оригінальності невербальної фантазії. У другому класі – це показник
продуктивності вербальної фантазії (ρпрод.=0,29). Значущі зв’язки самооцінки з
вербальною

фантазією

зафіксовано

тільки

у

перших

двох

класах,

що

опосередковано може засвідчувати про певне «згасання» з віком значущості
вербальної фантазії в молодших школярів.
Самооцінка тісно пов’язана з рівнем домагань особистості – прагненням
досягти цілей такого рівня складності, на який вона вважає себе здатною (у випадку
нашого дослідження – коефіцієнт кореляції Спірмена виявився 0,56, рівень
значущості р≤0,01). Людина з реалістичним рівнем домагань, відрізняється
впевненістю в своїх силах, наполегливістю в досягненні цілей, більшою
продуктивністю, критичністю в оцінці досягнутого. Неадекватність рівня домагань
(занижений або завищений) у поведінці проявляється у виборі надто легких або
надто важких цілей, у підвищеній тривожності, невпевненості у своїх силах,
тенденції уникати ситуацій змагання, некритичності в оцінці досягнутого.

Для

людини з заниженим рівнем домагань характерна колізія так званого гидкого
каченяти, яка виявляється у невпевненості у своїх силах, можливостях, здібностях, і,
як наслідок, не реалізує їх повною мірою, залишається байдужою до досягнутих
результатів. Завищений рівень домагань породжується суперечностями між
зростаючими потребами й реальними можливостями їх задоволення і в процесі
реалізації супроводжується підвищеною критичністю, максималізмом в оцінках
дійсності та емоційним напруженням.
На основі обчислених коефіцієнтів кореляції Спірмена між показником рівня
домагань і показниками критеріїв невербальної і вербальної фантазії також виявлено
позитивні статистично значущі зв’язки. Щодо невербальної фантазії, то вони є
значно більш істотними. Так, показники продуктивності, гнучкості, оригінальності
(відповідно ρпрод.=0,24; ρгнучк.=0,26; ρориг.=0,29), а також інтегральний показник
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невербальної фантазії (ρневерб.=0,19) мають статистично значущу кореляцію з
показником рівня домагань на рівні р≤0,01, а показники розробленості (ρрозр.=0,25)
мають статистично значущу кореляцію з показником рівня домагань на рівні р≤0,05.
Що стосується вербальної фантазії, то виявлено статистично значущі зв’язки між
показником рівня домагань і показниками продуктивності (ρпрод.=0,20, р≤0,01),
оригінальністю (ρориг.=0,24, р≤0,05), а також з інтегральним показником вербальної
фантазії (ρверб.=0,18, р≤0,01) (табл. 2.8).
Таблиця 2.8.
Коефіцієнти кореляції Спірмена між рівнем домагань і
критеріями фантазії та їх значущість
Т_Про- Т_Гнуч- Т_Ори- Т_Роз- Неверб. Казка Казка Казка Казка Верб. Інтегр
дуктив- кість гіналь- робле- фант
Про- Гнуч- Ори- Роз- фант . фант
ність
ність
ність
дуктив- кість гіналь робність
-ність леність
Кореля0,239
0,256
0,289
0,252
0,188
0,199 0,058 0,241 0,007 0,177 0,205
ція
Спірмена
Знч.
0,001
0,001
0,000
0,030
0,007
0,004 0,406 0,016 0,920 0,006 0,002

Для глибшого аналізу характеру зв’язку фантазії з рівнем домагань ми
вирішили обчислити відповідні кореляційні коефіцієнти для основної групи, тобто
для тих, в кого показник рівня домагань входив у діапазон а ± σ (відповідно – 68,52 та
13,30, див. додаток А.2). Загальний обсяг вибірки становив 134 особи, що склало
майже 66% від первинної вибірки. Тут так само, як й у випадку з самооцінкою зв’язок
в усіх досліджуваних коефіцієнтів кореляції виявився вищим (рис. 2.2.). Зв’язок з
продуктивністю невербальної фантазії збільшився з 0,22 до 0,29, а вербальної – з 0,24
до 0,32 відповідно. Показник зв’язку з загальною невербальною фантазією також
збільшився значущо – з 0,21 до 0,26. Рівень значущості зберігся високим – 0,01. А в
ситуації зв’язків з оригінальністю невербальної фантазії і загальним показником
вербальної фантазії сталася зміна. Незважаючи на підвищення коефіцієнту кореляції
(з 0,12 до 0,15 й з 0,13 до 0,14 відповідно), вони втратили статистичну значущість.
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Рис. 2.2. Порівняння коефіцієнтів кореляції Спірмена
в повній і нормованій за показником самооцінки групах школярів 1-4 класів
Далі ми дослідили кореляції в групі з дуже високим рівнем домагань. Таких
осіб виявилося 33 з 204 (16%). Виявлено негативні статистично значущі кореляційні
зв’язки між показником дуже високого рівня домагань і показником оригінальності
(ρориг.=- 0,21) невербальної та показниками оригінальності, розробленості (ρориг.=0,26, ρрозр.=- 0,23) вербальної фантазії на рівні значущості р≤0,05 (табл. 2.9.).
Таблиця 2.9.
Коефіцієнти кореляції Спірмена між дуже високим рівнем домагань і
показниками критеріїв фантазії та їх значущість
Т_Про- Т_Гнуч- Т_Ори- Т_Роз- Неверб. Казка Казка Казка Казка Верб. Інтегр
дуктив- кість гіналь- робле- фант
Про- Гнуч- Ори- Роз- фант . фант
ність
ність
ність
дуктив- кість гіналь робність
-ність леність
Кореляція
Спірмена
Знч.

0,002
0,495

0,009
0,481

-0,213
0,027

0,078
0,334

0,069
0,350

0,087 0,069 -0,259 -0,234 -0,186 -0,098
0,316 0,352 0,018 0,025 0,150 0,294
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На нашу думку, це можна пояснити залежністю ефективності виконання
діяльності від інтенсивності мотивації. Така залежність пояснюється

законом

Йєркса-Додсона. Чим сильніше бажання, тим вищий результат. Із зростанням
інтенсивності мотивації якість виконання діяльності зростає. Але лише до певної
межі. Якщо мотивація переходить через цей пік, то результати погіршуються,
зв’язок втрачається. Якщо бажання надто велике, то якість виконання завдання
погіршується: через поспіх, перезбудження з’являються помилки або взагалі
розгубленість. При дуже сильних бажаннях думка стає паралізованою. Бажання
знайти відповідь негайно веде до появи необміркованих, неадекватних рішень [200].
Встановлено наявність біологічних передумов у розвитку фантазії молодших
школярів. На основі аналізу середніх (перевірка статистичної гіпотези, t-критерій
Ст’юдента, а також за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу ANOVA
(критерій Фішера) див. додатки Б.1 – Б.5) показників критеріїв фантазії й
інтегральних показників фантазії можна зробити такі висновки:
- в учнів з провідною лівою півкулею не знайдено статистично значущих
відмінностей у показниках критеріїв як невербальної, так і вербальної фантазії;
- в учнів з провідною правою півкулею статистично значущі відмінності
знайдено у показниках таких критеріїв невербальної фантазії, як оригінальність,
розробленість та інтегральний показник на рівні р≤0,05, а також в усіх показниках
критеріїв вербальної фантазії на рівні р≤0,01.
- в учнів з розвиненими двома півкулями статистично значущі відмінності
знайдено у показниках таких критеріїв невербальної фантазії, як оригінальність,
розробленість та інтегральний показник на рівні р≤0,01, а також в усіх показниках
критеріїв вербальної фантазії на рівні р≤0,01.
Отже, можна зробити висновок, що у «правопівкульних» учнів, а також учнів
з розвиненими двома півкулями фантазія розвинена краще, ніж у «лівопівкульних».
Цей висновок певною мірою суперечить даним досліджень попередніх десятиліть, в
яких стверджувалося й доводилося, що творчість є функціональною привілеєю
домінування правої півкулі. Проте, в останні десятиріччя, починаючи з 1980-х років
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у США і країнах західної Європи, а також починаючи з 1990-х років в Україні і
країнах колишнього СРСР, відзначається суттєве відсоткове зростання дітей, в яких
відсутнє домінування, а права й ліва півкулі розвинені однаковою мірою. Швидше
за все, в отриманих результатах відобразився саме даний феномен.
Відповідь на наявність у творчості вродженого біологічного фактора можна
отримати і в тому випадку, якщо виявити зв’язок фантазії з типологічними
особливостями властивостей нервової системи, які мають генетичну обумовленість.
Було проаналізовано середні складових і інтегральних показників фантазії у
групах з різними типами темпераменту. Після чого застосовувався однофакторний
дисперсійний аналіз ANOVA (критерій Фішера).
Розподіл учнів за типами темпераменту з досліджуваної вибірки наступний:
холериків – 12 % (23 учні), сангвініків – 30% (59 учнів), меланхоліків – 32% (65
учнів), флегматиків – 26% (53 учні).
Таблиця 2.10.
Показники продуктивності фантазії за типами темпераменту
Темперамент

Холерик
Сер. Стд.
відх.
1 Т_Продуктивність
7,88 1,18
2 Казка Продуктивність 2,17 0,58

Сангвинік
Сер. Стд.
відх.
8,26 1,46
2,27 0,74

Меланхолік
Сер.
Стд.
відх.
7,39
1,20
2,02
0,61

Флегматик
Сер. Стд.
відх.
7,31 0,87
1,92 0,60

N
203
203

Показники продуктивності як невербальної, так і вербальної фантазії (табл.
2.10.) значно вищі в сангвініків і холериків, ніж меланхоліків і флегматиків. Це
може бути пояснено функціонуванням нервової системи відповідного типу. Чим
швидше відбуваються процеси збудження, тим швидше індивід включається в
роботу. Сангвініки і холерики, які за своєю природою є швидкими, досить швидко
включаються у роботу, пропонують більшу кількість ідей за одиницю часу, а тому
проявляють більшу продуктивність, ніж флегматики і меланхоліки, які за своєю
природою є повільними, а тому повільно включаються у роботу, вони схильні
проявляти меншу продуктивність, а тому, відповідно, пропонують меншу кількість
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відповідей за одиницю часу. Це пов’язано з тим, що сангвініки і холерики легко
справляються з завданнями, які обмежені у часі, вимагають швидкого прийняття
рішень. У стресових ситуаціях такі діти здатні швидко мобілізувати свої сили для
ефективного вирішення завдання. Разом із тим, не можна залишити поза увагою той
факт, що в сангвініків показники продуктивності, як невербальної, так і вербальної
фантазії перевищують відповідні показники холериків, що пояснюється слабкою
можливістю останніх контролювати процеси збудження – вони легко включаються й
починають роботу, але часто-густо надмірно збуджуються, що заважає їм давати
відповіді в більш складних ситуаціях.
Відповідно флегматики і меланхоліки, яким притаманна більша пасивність,
повільність включення у роботу, схильність до виконання монотонної роботи, що
вимагає ретельного, детального опрацювання, а також тривожність, розгубленість,
загальмованість в екстремальних ситуаціях (у нашому випадку, обмеженість у часі,
присутність експериментатора, нове незнайоме їм завдання) мають показники
продуктивності значно нижчі. Причому, флегматики є найменш продуктивними.
Відомо, що для відносно інертної нервової системи досить важкими є завдання, що
вимагатимуть швидкого реагування на все нове. Так само як для людей із рухливою
нервовою системою будуть пропонуватися завдання, що вимагатимуть від них
неквапливості, шаблонності, стереотипності дій, то така робота буде їх буде
пригнічувати, буде для них нецікавою.
Аналогічну попередній ситуації спостерігаємо ситуацію відносно гнучкості
фантазії (табл. 2.11.).
Таблиця 2.11.
Показники гнучкості фантазії за типами темпераменту
Темперамент
1 Т_Гнучкість
2 Казка Гнучкість

Холерик
Сер. Стд.
відх.
7,12 1,57
1,88 0,59

Сангвинік
Сер. Стд.
відх.
6,63 1,40
1,76 0,70

Меланхолік
Сер.
Стд.
відх.
6,38
1,34
1,51
0,66

Флегматик
Сер. Стд.
відх.
6,26 1,41
1,42 0,58

N
203
203
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Можна говорити про те, що сангвініки і холерики здатні оперувати більшою
кількістю категорій, легко переключаються з одного класу об’єктів на інший.
Флегматики і меланхоліки, навпаки, характеризуються меншою здатністю до
переключення з одного класу об’єктів на інший. Цей показник фантазії дозволяє
відрізняти дітей, які проявляють гнучкість у процесі розв’язання проблем від тих,
хто проявляє ригідність в їх розв’язанні. А. Маслоу, зокрема, серед факторів, що
гальмують, блокують творчий процес, називав ригідність мислення  стереотипність
думок, звичка розв’язувати типові задачі стандартним способом, що може бути
також результатом навчання в школі [141]. В ситуаціях, коли пропонується завдання
на виконання якого обмежений час флегматики й меланхоліки можуть проявляти
ригідність за показником гнучкості фантазії, так як їм потрібно ретельно
продумувати варіанти вирішення завдання. Таким дітям потрібно досить багато часу
для опрацювання і вирішення завдання, глибокого занурення у проблему, а тому у
них частіше виникають складнощі з переключенням уваги з однієї категорії об’єктів
на іншу, особливо, коли потрапляють у ситуацію неочікуваного виконання
незнайомих завдань ще й у швидкому темпі.
Таблиця 2.12.
Показники розробленості фантазії за типами темпераменту
Темперамент
1 Т_Розробленість
2 Казка Розробленість

Холерик
Сер. Стд.
відх.
19,13 2,20
1,68 0,64

Сангвинік
Сер. Стд.
відх.
20,90 2,69
1,73 0,67

Меланхолік
Сер.
Стд.
відх.
24,75
2,46
1,92
0,68

Флегматик
Сер. Стд.
відх.
22,95 2,05
2,08 0,54

N
203
203

Показники розробленості як невербальної, так і вербальної фантазії є вищими
у флегматиків і меланхоліків, оскільки для них характерна схильність до виконання
роботи, що потребує ретельного, детального опрацювання кожного завдання (табл.
2.12.). Такі діти дають меншу кількість відповідей за одиницю часу, проте ці
відповіді детальніше розроблені. Сангвінікам і холерикам притаманне швидке
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включення у роботу й

швидке виконання завдання, що обумовлює зниження

зосередженості на деталізації, розробленості запропонованих рішень.
Що стосується показників оригінальності невербальної і вербальної фантазії,
то виявилося, що у сангвініків і меланхоліків вони є вищими, ніж у холериків і
флегматиків (табл. 2.13.).
Таблиця 2.13.
Показники оригінальності фантазії за типами темпераменту
Темперамент
1 Т_Оригінальність
2 Казка Оригінальність

Холерик
Сер. Стд.
відх.
7,43 2,93
1,86 0,79

Сангвинік
Сер. Стд.
відх.
8,61 2,79
2,08 0,82

Меланхолік
Сер.
Стд.
відх.
8,26
2,99
2,12
0,76

Флегматик
Сер. Стд.
відх.
7,36 2,38
1,44 0,59

N
203
203

Діти-флегматики, які за своєю природою є повільними включаються у роботу
повільно, а оскільки всі завдання обмежені часовим

інтервалом, то не в змозі

справитися з ними і розкрити свій, можливо, наявний творчий потенціал.
За допомогою однофакторного дисперсійного факторного аналізу ANOVA
(критерій Фішера) виявлено статистично значущий вплив фактору темпераменту на
показник оригінальності невербальної фантазії і показники продуктивності,
гнучкості, оригінальності вербальної фантазії на рівні значущості р≤0,05 (табл.2.14).
Таблиця 2.14.
Показники дисперсійного аналізу щодо впливу фактору темпераменту на
показники фантазії

Т_
Оригінальність

Между
группами
Внутри групп
Итого
Казка
Между
Продуктивність группами
Внутри групп
Итого
Между
Казка Гнучкість группами

Сумма
квадратов

ст.св.

2,050
80,216
82,266

3
199
202

284,917
5878,975

3
199

6163,892

202

203,259

3

Средний
квадрат

F

Знч.

0,683
0,403

2,695

0,049

94,972
29,543

3,215

0,024

67,753

4,510

0,004
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Казка
Оригінальність

Внутри групп
Итого
Между
группами

2989,696
3192,956

199
202

15,024

1398,747

3

466,249

Внутри групп
Итого

25339,795
26738,542

199
202

127,336

3,662

0,013

Варто зауважити, що на основі аналізу біографій відомих творчих
особистостей В. Дружиніним було виявлено, що серед них є представники різних
типів темпераменту.
Застосування t-критерію Ст’юдента дало змогу виявити вплив статі на
розвиток фантазії у молодших школярів (див. додаток Д). Виявлено статистично
значущі відмінності між показниками критеріїв вербальної фантазії в хлопчиків і
дівчаток. Усі вони виявилися вищими в хлопчиків, зокрема за критерієм
продуктивності 2,20 проти 2,01 (р≤0,05), за критерієм гнучкості 1,62 проти 1,32
(р≤0,01) та за інтегральним показником фантазії 7,71 проти 7,00 (р≤0,05).
Констатовано, що в хлопчиків початкової школи вербальна фантазія розвинена дещо
краще, ніж у дівчаток. Водночас, показники критеріїв невербальної фантазії
виявилися вищими у дівчаток, хоча відмінності й не є статистично значущими.
Виявлено

статистично

значущі

позитивні

кореляційні

зв’язки

між

показниками фантазії і показником інтернальності. Зокрема, між продуктивністю
невербальної фантазії (ρпрод.=0,15, р≤0,05), оригінальністю невербальної фантазії
(ρориг.=0,24, р≤0,01) та гнучкістю вербальної фантазії (ρгнучк.=0,19, р≤0,01) й
показником інтернальності (табл. 2.16.).
Таблиця 2.16.
Коефіцієнт кореляції Спірмена між показником інтернальності
та показниками фантазії

Т_Продуктивність
Т_Гнучкість
Т_Оригінальність
Т_Розробленість

Інтернальність
Кореляція Спірмена
0,15
0,05
0,24
0,04

Знч.
0,02
0,26
0,00
0,29
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Неверб. фант
Казка Продуктивність
Казка Гнучкість
Казка Оригінальність
Казка Розробленість
Верб. фант
Інтегр. фант

0,04
-0,02
0,19
-0,01
-0,07
0,02
0,05

0,26
0,38
0,01
0,45
0,16
0,40
0,26

Приписування відповідальності зовнішнім силам – екстернальний, зовнішній
локус контролю. Відповідає пошуку причин поведінки зовні, серед оточення.
Схильність до зовнішнього локусу контролю виявляється разом з такими рисами, як
невпевненість у своїх можливостях, неврівноваженість, прагненні відкласти
реалізацію

намірів

на

невизначений

термін,

тривожність,

підозріливість,

конформність та агресивність. За неможливості впливу на перебіг подій, у осіб із
зовнішнім локусом контролю переважно формується безпорадність та зниження
пошукової активності, на відміну від осіб із внутрішнім локусом контролю.
Приписування

відповідальності

власним

здібностям

та

зусиллям

–

інтернальний, внутрішній локус контролю. Відповідає пошуку причин поведінки в
собі. Люди зі внутрішнім локусом контролю впевненіші в собі, послідовні та
наполегливі в досягненні поставленої мети, схильні до самоаналізу, врівноважені,
товариські, доброзичливі та незалежні. Показано, що внутрішній локус контролю є
соціально схвальною цінністю, ідеальному Я приписується внутрішній локус
контролю. Особи з внутрішнім локусом контролю частіше досягають творчих
успіхів.
Встановлено, що в переважної більшості творчих учнів за шкалою загальної
інтернальності наявний внутрішній локус контролю особистості, внаслідок чого,
вони бачать зв’язок між своїми діями і визначальними подіями в житті та завжди
здатні їх контролювати і вважають, що більшість подій є результатом їх власних
зусиль. Учні з високими показниками за шкалою загального інтернального локусу
контролю

володіють

високим

творчим

потенціалом.

Спільною

його

характеристикою є яскраво виражена пізнавальна потреба. Серед характерних
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особливостей – ініціативність, наполегливість, несхильність до шаблонів. В учнів з
інтернальним локусом контролю процес розвитку особистості відбувається
інтенсивніше, а особистісно-індивідуальні особливості виражені яскравіше.
Таким чином, локус контролю – якість, що характеризує схильність людини
приписувати відповідальність за результати своєї діяльності: 1) зовнішнім силам –
екстернальний, зовнішній локус контролю; схильність до нього виявляється поряд з
такими рисами, як невпевненість у своїх здібностях, неврівноваженість, прагнення
на невизначений термін відкласти реалізацію своїх намірів, мети, тривожність,
підозрілість, агресивність, які є перешкодою для саморозвитку; 2) власним
здібностям і зусиллям – інтернальний, внутрішній локус контролю, люди, що мають
внутрішній локус контролю, більш упевнені в собі, послідовні та наполегливі у
досягненні поставленої мети, схильні до самоаналізу, урівноважені, товариські,
доброзичливі й незалежні; внутрішній локус контролю є соціально схваленою
цінністю. Локус контролю – стійка властивість індивіда, яка формується під час
його соціалізації [201, с. 234-235].
Виявлена позитивна кореляція між показником екстраверсії і показниками
продуктивності невербальної і вербальної фантазії (ρневерб.=0,22, р≤0,05 і ρверб.=0,45,
р≤0,01) (табл. 2.17.).
Таблиця 2.17.
Коефіцієнт кореляції Спірмена між показником екстраверсії
та показниками фантазії
Екстраверсія
Кореляція Спірмена
Т_Продуктивність
Т_Гнучкість
Т_Оригінальність
Т_Розробленість
Неверб. фант.
Казка Продуктивність
Казка Гнучкість
Казка Оригінальність
Казка Розробленість
Верб. фант.
Інтегр. фант.

0,22
0,24
-0,31
-0,22
-0,01
0,45
0,23
-0,24
-0,37
0,03
-0,01

Знч.
0,19
0,03
0,05
0,06
0,47
0,00
0,01
0,09
0,00
0,35
0,45
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Отже, чим більше виражена екстраверсія у молодших школярів, тим вищою є
швидкість створення образів фантазії. Учні-екстраверти, які орієнтовані на
оточуючий світ, пропонують більшу кількість різноманітних ідей за одиницю часу.
Разом із тим учні-інтроверти, які орієнтовані на свій внутрішній світ, показали
меншу швидкість створення образів фантазії і відповідно запропонували меншу
кількість відповідей за одиницю часу. Крім того, учні-екстраверти схильні легко
справлятися з завданнями, які потребують швидкого прийняття рішення. Учнямінтровертам притаманна більша пасивність, вони схильні до виконання роботи, яка
не має часових обмежень.
Виявлена також позитивна кореляція між показником екстраверсії та
показниками гнучкості невербальної і вербальної фантазії (ρневерб.=0,24, р≤0,05 і
ρверб.=0,23, р≤0,01). Можна говорити про те, що екстравертовані молодші школярі
здатні оперувати більшою кількістю категорій, легко переключатися з одного класу
об’єктів на інший. Інтроверти ж, навпаки, характеризуються меншою гнучкістю.
Екстраверти орієнтовані на зовнішній світ, вони активні, комунікабельні, відкриті
всьому новому. Відповідно учні-екстраверти спостерігають і засвоюють більшу
кількість моделей поведінки, вони зіштовхуються з більшою кількістю різних
життєвих ситуацій, вирішують більше питань, а тому у них ширший категоріальний
апарат, ніж в учнів-інтровертів.
Для дітей-екстравертів характерний менший показник оригінальності, ніж для
дітей-інтровертів.

Виявлена

кореляція,

проте

негативна,

між

показником

екстраверсії та показниками оригінальності невербальної і вербальної фантазії
(ρневерб.=-0,31, р≤0,05 і ρверб.=-0,24, р≤0,05), а це означає, що для молодших школярівекстравертів характерний менший показник оригінальності, ніж для молодших
школярів-інтровертів, Пояснення цього факту базується, з одного боку, на ставленні
оточуючих людей (учителів, батьків, однокласників) до творчих проявів дітей; з
іншого боку, на особистісних особливостях екстравертів і інтровертів, які й
відрізняють їх один від одного. Екстраверти орієнтовані на зовнішній світ, вони
активні, комунікабельні, товариські. Відповідно учні-екстраверти спостерігають і
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засвоюють більшу кількість моделей поведінки. У нестандартній ситуації вони
використовують усе те розмаїття моделей поведінки, яке засвоїли з навколишнього
світу. І відповідно для них не існує гострої необхідності вигадувати щось нове. Такі
діти потребують соціального схвалення, визнання, а тому можуть підлягати впливу
оточуючих, їхній думці і, як наслідок, ставати конформними. Усе це зазвичай сприяє
шаблонності, стереотипності мислення. За словами Р. Стернберга, для творчості
необхідна незалежність мислення від стереотипів і зовнішнього впливу [333-334].
У роботах, присвячених дослідженню суб’єктивних уявлень учителів щодо
творчих учнів, зазначено, що в основному вчителі характеризують їх, як
недисциплінованих.

Як

показують

дослідження

зарубіжних

психологів

(Дж. Гетцельс [325], П. Джексон [325], К. Роджерс [329-330], Н. Роджерс [213],
К. Тейлор [336-337], Е. Торренс [338-340]), позиція вчителів по відношенню до
творчих учнів не завжди виявляється доброзичливою. Зазвичай учителі хотіли б
бачити у своєму класі дітей з високим рівнем інтелекту, а не творчості. Пояснюється
такий вибір тим, що творчі діти, як правило, є непередбачуваними, від них завжди
невідомо, чого можна очікувати, у той час як діти-інтелектуали завжди
виправдовують очікування вчителів, слухняно виконуючи їхні вимоги. Саме тому
творчі діти часто опиняються у становищі «небажаних» і «несхвальних» учнів. Таке
ставлення до них з боку вчителів зазвичай мимоволі передається і на ставлення до
них інших дітей. Учителі сприймають творчі прояви дітей як девіантні і
спрямовують свої зусилля на подолання подібних «порушень». Такі дії по
відношенню до учня-екстраверта, ймовірно, призводять до того, що він, як більш
орієнтований на зовнішні фактори, більш включений у реальність, який намагається
максимально розширити сферу своїх контактів, заслужити визнання і схвалення
оточуючих, намагається відповідати вимогам соціального оточення. Інтроверт,
навпаки, як більш автономний, зосереджений на самому собі, який максимально
звужує сферу взаємодій, меншою мірою старається відповідати вимогам соціального
оточення. Учні-інтроверти мало орієнтовані на стандарти, за якими живуть «всі».
Вони можуть на володіти великою кількістю зразків поведінки, через низьку
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комунікабельність і замкнутість такі діти можуть не знати, як діяти у тій чи іншій
ситуації, і що немало важливо  вони швидше й не намагаються це пізнати. Під час
виникнення незвичного, творчого завдання вони пропонують рішення ніби з нуля,
виходячи з власного внутрішнього світу. Таке занурення «в себе» допомагає
продукувати яскраві, незвичні ідеї, які відрізняються від усіх інших. Таким чином,
можна сказати, що заглиблення у власні ідеї і замкнутість є сприятливою умовою
для розвитку оригінальності в учнів-інтровертів. Тільки самозаглиблений аналіз,
замкнутість у своєму внутрішньому світі, відстороненість від усього буденного,
дозволяє досягти того високого ступеня зосередженості, який характерний для
справжнього творця.
На думку В. Дружиніна, головною рисою творчої особистості є незалежність
від впливу зовні, орієнтація на особисті цінності, а не на зовнішні оцінки, особисті
стандарти важливіші стандартів групи, неконформність оцінок і суджень, що саме і
є характерним для інтровертів [65]. К. Тейлор у результаті досліджень творчо
обдарованих дітей дійшов висновку, що, з точки зору оточуючих, вони надто
незалежні в судженнях, у них немає поваги до умовностей і авторитетів [336].
З’ясовано, що учні-інтроверти дають меншу кількість відповідей за одиницю
часу, створюють менше нових образів, ситуацій, дій, проте усі вони детально
розроблені. Виявлена негативна кореляція між показником екстраверсії та
показниками розробленості невербальної і вербальної фантазії (ρневерб.=-0,22, р≤0,05
і ρверб.=-0,37, р≤0,01), а це означає, що для молодших школярів-екстравертів
характерний менший показник розробленості, ніж для молодших школярівінтровертів.
На нашу думку, лише багатий емоційний світ, широка палітра емоційних
переживань можуть забезпечити активну творчу діяльність учнів. Виявлено
позитивну статистично значущу кореляцію (табл. 2.18.) між показником емоційна
лабільність і показниками продуктивності як невербальної, так і вербальної фантазії
(ρневерб.=0,25, р ≤ 0,05 і ρверб.=0,14, р≤0,05), а також показниками оригінальності
(ρневерб.=0,21, р≤0,01 і ρверб.=0,13, р≤0,05) й розробленості (ρверб.=0,22, р≤0,05).
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Таблиця 2.18.
Коефіцієнт кореляції Спірмена між показником емоційної лабільності та
показниками фантазії

Т_Продуктивність
Т_Гнучкість
Т_Оригінальність
Т_Розробленість
Неверб. фант.
Казка Продуктивність
Казка Гнучкість
Казка Оригінальність
Казка Розробленість
Верб. фант.
Інтегр. фант.

Емоційна лабільність
Корреляция Спірмена
0,25
0,02
0,00
0,49
0,21
0,00
-0,08
0,12
-0,07
0,15
0,14
0,03
-0,05
0,23
0,13
0,04
0,22
0,05
0,01
0,45
0,01
0,45

Знч.

Як бачимо, емоційно лабільним учням більш властиві продуктивність і
оригінальність як невербальної, так і вербальної фантазії, а також розробленість
вербальної фантазії, ніж емоційно стабільним учням.
Емоційна лабільність характеризується як швидка та достатньо різка зміна
емоцій і почуттів, яка проявляється у тому, що людина швидко реагує на зміну
ситуацій, обставин і людей, легко «виходить» з одних емоційних станів і «входить» в
інші. Для емоційно лабільних людей характерна постійна емоційність, прояви емоцій
відрізняються надмірною виразністю.
Виявлено, що творчі особистості відрізняються підвищеною емоційною
збудливістю, тобто яскраво вираженою готовністю емоційно реагувати на більшменш значущі для них подразники. Емоційна збудливість проявляється у підвищеній
чутливості та вразливості творчої особистості, домінуванні у неї емоційного
сприйняття навколишнього світу. Творчі особистості характеризуються високою
інтенсивністю та меншою тривалістю емоційного переживання, що проявляється у
більшій глибині і силі їх емоцій та емоційній лабільності. Яскраво виражена емоційна
лабільність може ускладнювати стосунки з оточуючими через те, що людина стає
реактивною і імпульсивною. Виражена емоційна лабільність зумовлює підвищену
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вразливість, імпульсивність і чутливість до емоціогенних впливів. Зв’язок фантазії з
нейротизмом виявлений також у дослідженнях Ф. Баррона [324], Ч. Ломброзо [129].
Ф. Баррон стверджував, що, для того щоб бути творчим, потрібно бути трохи
невротиком,

оскільки

емоційні

порушення,

що

викривлюють,

спотворюють

«нормальне» бачення світу, створюють передумови для нового підходу до дійсності. В
деяких сучасних дослідження психологів також виявлено зв’язок творчості з
нейротизмом (В. Козленко [за 133], Л. Малімон [133]). Нейротизм, підвищена емоційна
чутливість – норма для творчої особистості так само, як для звичайної нормальної
людини є нормою емоційність в будь-якому виді діяльності. Водночас емоційно
стабільні особистості відрізняються відсутністю емоційної виразності, малим діапазоном
емоційних проявів, здатністю зберігати спокій навіть в емоціогенних ситуаціях.
За допомогою рангової кореляції Спірмена виявлено численні статистично
значущі кореляційні зв’язки між показниками критеріїв невербальної, а також
вербальної фантазії та показниками субтестів тесту «Інтелектуальна шкала Векслера для
дітей» (див. додаток В). Зокрема, що стосується критеріїв невербальної фантазії, то
продуктивністьневерб. корелює з «загальним розумінням» (0,27), «цифровими рядами»
(0,19), «послідовністю картинок» (0,15) й інтегральними показниками IQ – вербальним
(0,19), невербальним (0,14) й повним (0,17) на рівні статистичної значущості р≤0,01.
Гнучкість неверб. на рівні статистичної значущості р≤0,01 корелює з «цифровими рядами»
(0,25) і вербальним IQ (0,22), а також корелює на рівні статистичної значущості р≤0,05 з
«загальною обізнаністю» (0,25), «знаходженням схожості» (0,14) і повним IQ (0,17).
Оригінальністьневерб. на рівні статистичної значущості р≤0,01 корелює з «загальною
обізнаністю» (0,20), «загальним розумінням» (0,21), «завершенням картинок» (0,32),
«складанням кубиків» (0,28), «складанням фігур» (0,25), вербальним IQ (0,26),
невербальним IQ (0,36) і повним IQ (0,34). Розробленістьневерб. на рівні статистичної
значущості р≤0,01 корелює з «загальною обізнаністю» (0,35), «загальним розумінням»
(0,24), «завершенням картинок» (0,28), вербальним IQ (0,20), невербальним IQ (0,25) і
повним IQ (0,35) та на рівні статистичної значущості р≤0,05 корелює зі «складанням
кубиків» (0,15), «складанням фігур» (0,25) (табл. 2.19.).
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Таблиця 2.19.
Кореляційні зв’язки між показниками невербальної фантазії та інтелектом
Т_Продуктив
-ність

Заг. обізнаність
Заг. розуміння
Подібності
Цифр.ряди
Завершення
Послідовність
Кубики
Складання фігур
Вербальний КІ
Невербальний КІ
Повний КІ

0,051
0,270
0,136
0,186
0,128
0,150
0,088
0,048
0,187
0,138
0,171

Т_Гнучкість

0,249
0,070
0,144
0,252
0,120
0,107
0,079
0,054
0,216
0,115
0,166

Т_Оригінальність

0,198
0,216
0,132
0,114
0,324
0,134
0,278
0,249
0,261
0,356
0,342

Т_Розробленість

Неверб.
фант.

0,120
0,154
0,146
0,197
0,280
0,148
0,186
0,174
0,251
0,272
0,287

0,353
0,238
0,109
0,154
0,281
0,115
0,159
0,175
0,202
0,250
0,354

Водночас виявлено численні статистично значущі позитивні кореляційні
зв’язки між показниками критеріїв вербальної фантазії і показниками субтестів
тесту «Інтелектуальна шкала Векслера для дітей» (табл. 2.20.).
Таблиця 2.20.
Кореляційні зв’язки між показниками вербальної фантазії та інтелектом
Казка
Продуктивність
Заг. обізнаність
Заг. розуміння
Подібності
Цифр.ряди
Завершення
Послідовність
Кубики
Складання фігур
Вербальний КІ
Невербальний КІ
Повний КІ

0,216
0,267
0,345
0,356
0,304
0,215
0,189
0,231
0,420
0,326
0,432

Казка
Гнучкість
0,297
0,145
0,122
0,241
0,232
0,244
0,158
0,087
0,226
0,258
0,272

Казка
Оригінальність
0,211
0,265
0,369
0,212
0,280
0,178
0,223
0,246
0,347
0,320
0,408

Казка
Розробленість
0,211
0,305
0,271
0,238
0,244
0,101
0,167
0,228
0,364
0,260
0,370

Верб.
фант.
0,244
0,325
0,371
0,341
0,350
0,243
0,245
0,264
0,448
0,386
0,491

Зокрема, продуктивністьверб. корелює на рівні статистичної значущості р≤0,01
з усіма субтестами, а також вербальним IQ (0,42), невербальним IQ (0,32) і повним
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IQ (0,43). Гнучкістьверб. на рівні статистичної значущості р≤0,01 корелює з усіма
субтесами, окрім «цифрових рядів» і «складання фігур».

Оригінальність верб. і

розробленістьверб. на рівні статистичної значущості р≤0,01 корелюють з усіма
субтестами інтелекту.
Таким чином, можна з упевненістю стверджувати, шо інтелект є необхідною
основою, що визначає прояв і розвиток фантазії молодших школярів.
У дослідженнях Е. Торренса і Дж. Гілфорда виявлена висока позитивна
кореляція між рівнем IQ і рівнем креативності. Чим вищий рівень інтелекту, тим
більша ймовірність того, що у досліджуваного будуть високі показники за тестами
творчості, хоча в осіб із високим рівнем інтелекту можуть зустрічатися і низькі
показники творчості. Втім при низькому рівні розвитку інтелекту ніколи не
спостерігається високий рівень творчості. Е. Торренс запропонував теорію
«інтелектуального порогу». На його думку, при IQ нижче 115-120 балів (середнє
плюс стандартне відхилення) інтелект і творчість тісно пов’язані між собою й
утворюють єдиний фактор. При коефіцієнті інтелекту вище 120 балів творчі
здібності та інтелект стають незалежними факторами. Інтелект, таким чином, слугує
основою творчості, необхідною умовою її розвитку.
В досліджуваній вибірці молодших школярів основні середні показники
інтелекту становили: вербальний IQ – 109,9 (σ = 12,2), невербальний IQ – 117,5 (σ =
15,4), повний IQ – 115,1 (σ = 13,0). По-перше, можна бачити, що вербальний
інтелект в молодших школярів розвинений менше, що цілком узгоджується з
особливостями розвитку мислення у молодшому шкільному віці. Коефіцієнти
кореляції показників IQ і фантазії досліджуваних виявили в цілому середній
статистично значущий зв’язок на рівні значущості р≤0,01 (табл. 2.21.).
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Таблиця 2.21.
Рангова кореляція показників IQ і фантазії в молодших школярів
Вербальний КІ
Коеф.
кореляції
Знч.
0,00
0,187
0,00
0,216
0,00
0,261
0,00
0,202
0,00
0,251
0,00
0,420
0,00
0,226
0,00
0,347
0,00
0,364
0,00
0,448
0,00
0,246

Т_Продуктивність
Т_Гнучкість
Т_Оригінальність
Т_Розробленість
Неверб. фант.
Казка Продуктивність
Казка Гнучкість
Казка Оригінальність
Казка Розробленість
Верб. фант.
Інтегр. фант.

Крім

того,

у

дослідженні

нас

Невербальний КІ
Коеф.
кореляції
Знч.
0,02
0,138
0,115
0,06
0,00
0,356
0,00
0,251
0,00
0,272
0,00
0,326
0,00
0,258
0,00
0,320
0,00
0,260
0,00
0,386
0,00
0,250

цікавила

гіпотеза

Повний КІ
Коеф.
кореляції
0,171
0,166
0,342
0,354
0,287
0,432
0,272
0,408
0,370
0,491
0,318

Е. Торренса

Знч.
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

про

неоднозначність зв’язку між фантазією та інтелектом. На думку психолога,
взаємозв’язок між показниками тестів інтелекту і креативності існує, але має не
лінійний, а більш складний характер. Його можна описати наступним чином. Якщо
IQ середній або вище середнього, то він пов’язаний з креативністю лінійно, тобто
чим більший IQ, тим більший показник креативності. Але якщо показник тесту
інтелекту вийде за верхню межу норми, то він втрачає взаємозв’язок з креативністю.
Цей факт означає, що для прояву креативності потрібен достатньо високий рівень
розумового розвитку. Якщо такий рівень наявний, досягнутий особистістю, тобто
вона володіє досить великим об’ємом знань і сформованим логічним мисленням, то
подальше його збільшення є байдужим для розвитку креативності. Однак дуже
високий рівень інтелекту часто супроводжується зниженням творчості, що, швидше
всього, пояснюється специфічною спрямованістю особистості на навчання, на
пізнання нової інформації, її засвоєння, систематизацію, аналіз, критичну оцінку.
Така спрямованість на критику і логіку в міркуваннях може перешкоджати генерації
нових ідей.
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Тому, для її перевірки, нашу групу досліджуваних було поділено на три
підгрупи осіб: з низьким (40 осіб), середнім (132 особи) й високим (32 особи) IQ. В
групі дітей з низьким IQ ( < 102, яке отримано як середнє – стандартне квадратичне
відхилення) звертає на себе увагу декілька моментів (табл. 2.22.). По-перше,
інтегральний показник фантазії повністю визначається показником невербальної
фантазії (0,99). По-друге, він прямо корелює з показником вербальної фантазії і
вербального інтелекту на рівні статистичної значущості р≤0,05 (відповідно, 0,30 і
0,32). Трохи слабше, але на тому ж рівні статистичної значущості він корелює з
повним IQ (0,28). Майже на тому самому рівні з останнім корелює й показник
вербальної фантазії (0,30).
Таблиця 2.22.
Коефіцієнти кореляції Спірмена між інтегральними показниками фантазії і IQ
для дітей з низьким IQ

Неверб. фант. Коеф. кореляції
Знч.
Верб. фант.
Коеф. кореляції
Знч.
Інтегр. фант. Коеф. кореляції
Знч.
Верб. КІ
Коеф. кореляції
Знч.
Неверб. КІ
Коеф. кореляції
Знч.
N

Верб.
фант.
0,303
0,029

Інтегр.
Верб. КІ
фант.
0,987
0,317
0,000
0,023
0,216
0,325
0,091
0,020
0,366
0,010

Неверб.
КІ
-0,296
0,031
-0,286
0,029
-0,301
0,028
-0,404
0,005

Повний КІ
0,284
0,045
0,299
0,031
0,210
0,097
0,534
0,000
0,383
0,007
40

По-третє, й це на наш погляд найсуттєвіше, як вербальна, так і невербальна
фантазія обернено корелюють з невербальним IQ. І, якщо стосовно вербальної
фантазії даний показник статистично значущий на рівні р≤0,05 (-0,29), то стосовно
невербальної фантазії він статистично значущий на рівні р≤0,01 (-0,30). Ще один
цікавий момент – в дітей з низьким повним IQ, спостерігається середній обернений
статистично значущий зв’язок між вербальним і невербальним IQ (-0,40) на рівні
статистичної значущості р≤0,01.
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Щодо групи дітей з високим IQ, то тут ситуація виявилася ще іншою (табл.
2.23.). Тут не зафіксовано оберненого зв’язку між вербальним і невербальним IQ.
Основне, що звертає на себе увагу в групі молодших школярів з високим інтелектом
– це середньо-сильний обернений зв’язок між вербальною фантазією і невербальним
інтелектом (-0,45) на рівні статистичної значущості р≤0,01, а також достовірний
зв’язок між вербальною фантазією і повним IQ (-0,29) на рівні статистичної
значущості р≤0,05). З іншого боку, невербальна фантазія обернено корелює з
вербальним інтелектом (-0,28), на рівні статистичної значущості р≤0,05.
Таблиця 2.23.
Коефіцієнти кореляції Спірмена між інтегральними показниками фантазії і IQ
для дітей з високим IQ

Неверб. фант.
Верб. фант.
Інтегр. фант.

Коеф. кореляції
Знч.
Коеф. кореляції
Знч.
Коеф. кореляції
Знч.
N

Вербальний КІ

Невербальний КІ

-0,280
0,050
0,314
0,034
0,238
0,095

0,143
0,218
-0,448
0,005
-0,031
0,434

32

32

Повний
КІ
-0,004
0,491
-0,286
0,048
0,139
0,224
32

Таким чином, в нашому дослідженні не тільки було підтверджено теоретичну
гіпотезу Е. Торренса про нелінійний зв’язок інтелекту і фантазії, але й було
отримано конкретну специфіку такого зв’язку в молодших школярів з низьким і
високим IQ.
Отримані результати співвідношення рівнів розвитку інтелекту і рівнів
розвитку фантазії учнів певною мірою співвідносяться з теорією інтелектуального
порога, але коефіцієнти кореляції не дуже великі. Високий рівень фантазії
проявляється при високому рівні інтелекту. Інтелект є необхідною умовою
творчості.
Виявлені негативні зв’язки показників інтелекту і фантазії можуть бути
пояснені такими віковими особливостями молодших школярів:
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 зниження рівня розвитку фантазії дітей, що спостерігається наприкінці
навчання у початковій школі (підтверджено у численних дослідженнях), що
обумовлено блокувальним,

гальмівним

впливом

різних чинників,

зокрема,

характером вимог, що ставляться до учнів школою (перевантаження рутинними
завданнями, зменшення частки і цінності творчих завдань в навчанні);
 інтелектуальний розвиток дітей молодшого шкільного віку знаходиться на
стадії конкретних операцій (за Ж. Піаже), коли розумові дії стають оборотними і
скоординованими; при цьому виникає здатність застосовувати логічне мислення до
конкретних ситуацій і долати вплив безпосереднього сприймання, яке є відмінною
особливістю творчості дошкільників. Негативний знак взаємозв’язків, виявлений
між показниками інтелекту і фантазії, обумовлений тим, що цілі й задачі шкільного
навчання, спрямовані в основному на стимулювання розвитку інтелектуальних
здібностей, у той самий час стають причиною зниження в них рівня розвитку
фантазії. Ймовірно, в учнів, які найбільш успішно виконують інтелектуальні
завдання, в більшій мірі відбувається зниження рівня розвитку фантазії, що
призводить до виникнення негативних взаємозв’язків між показниками різних типів
інтелекту і фантазії.
Окремо відзначимо виявлений в обох групах (низького і високого IQ)
статистично достовірний позитивний майже однаковий зв’язок між показником
продуктивності за тестом «Завершення фігур» Е. Торренса та загальним показником
IQ (0,32 і 0,31 відповідно, на рівні значущості р≤0,05). Можна припустити, що
висока

продуктивність

виявляється

як

у високоінтелектуальних,

так

і

в

низькоінтелектуальних учнів.
Для виявлення кореляційних зв’язків між успішністю в навчанні та рівнем
розвитку фантазії учнів були підраховані коефіцієнти кореляції Спірмена між
середніми показниками навчальної успішності і показниками фантазії.
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Згідно отриманих результатів можна стверджувати, що невербальна фантазія
неоднозначно пов’язана з навчальною успішністю, тоді як у випадку вербальної
фантазії спостерігаються істотні позитивні зв’язки середньої сили (див. додаток Г.1).
Серед навчальних предметів з найбільшою кількістю кореляційних зв’язків
виявилися «Математика» (7 статистично значущих зв’язків, з яких 4 на рівні
значущості р≤0,01 й 4 на рівні значущості р≤0,05) та «Образотворче мистецтво» (6
статистично значущих зв’язків на рівні значущості р≤0,01). Даний результат був
певною мірою очікуваним, оскільки перший є основним предметом, пов’язаним з
розвитком мислення й інтелектуальних здібностей молодших школярів, а другий – з
розвитком їхньої творчої уяви. З іншого боку, не виправдалися наші очікування на
зв’язки з «Музикою» – лише два статистично значущих, що свідчить, швидше, не
про сам предмет, а про рівень його викладання у сучасній школі. Найменше
пов’язаними з розвитком фантазії виявилися «Фізкультура», в якої відзначимо лише
один зв’язок, причому негативний, з оригінальністю невербальної фантазії (-0,14) на
рівні статистичної значущості р≤0,05, а також «Іноземна мова», яка має один
позитивний зв’язок із гнучкістю невербальної фантазії (0,17) на рівні статистичної
значущості р≤0,05. Загальний розподіл кількості значущих зв’язків навчальних
предметів з показниками фантазії наведено на рис. 2.3.
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Рис. 2.3. Кількісний розподіл статистично значущих зв’язків успішності
молодших школярів за навчальними предметами з показниками фантазії
Виявлено, що однаковому показнику фантазії міг відповідати як низький, так і
високий показник навчальної успішності. Проте, констатовано наявність певної
закономірності між успішністю учнів у навчанні та рівнем розвитку фантазії. Учні з
високим рівнем показників фантазії переважно є успішними в навчанні. Адже, як
з’ясовано, інтелект виступає необхідною основою, що визначає прояв і розвиток
фантазії учнів. Водночас не можна однозначно стверджувати, що діти з високим
рівнем розвитку фантазії будуть мати високі шкільні оцінки, хоча це більш
ймовірно, так само, як не можна стверджувати, що діти з низьким рівнем розвитку
фантазії будуть мати низькі шкільні оцінки. Гарні показники в навчанні бувають не
тільки у творчих учнів, адже для успішного навчання не є обов’язковою наявність
творчого потенціалу. Навчання є складною діяльністю, успішність якої залежить від
багатьох факторів, а не тільки від рівня розвитку фантазії чи інтелекту. Серед цих
факторів виступають як якості самого учня (навчальна мотивація, риси характеру,
інтереси і т. п.), так і зовнішні по відношенню до учня обставини (тип навчального
закладу, методи навчання, особистість учителя і т. п.).
Проте, на основі отриманих в дослідженні даних можна стверджувати й те, що
оригінальність (9 показників, з них 6 на рівні статистичної значущості р≤0,01),
розробленість (8 показників, з них 6 на рівні статистичної значущості р≤0,01) й
інтегральний показник вербальної фантазії (8 показників на рівні статистичної
значущості р≤0,01) досить сильно прямо пов’язані з успішністю з більшості
навчальних предметів молодших школярів (рис. 2.4.).
Ми можемо стверджувати, що навчальна успішність обумовлює в молодших
школярів високий рівень вербальної фантазії в цілому через розвиток її окремих
критеріїв, а саме – розробленості й оригінальності.
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Рис. 2.4. Розподіл кількостей статистично значущих зв’язків показників
фантазії з навчальною успішністю молодших школярів
Подальші кроки аналізу зв’язків фантазії й навчальної успішності молодших
школярів стосувалися груп «високо» й «низько» встигаючих учнів ( див. додатки Г.2
і Г.3). З вибірки було отримано середнє показника середньої оцінки навчальної
успішності на рівні 9,65 при стандартному квадратичному відхиленні σ = 0,99.
Мінімальна середня оцінка навчальної успішності становила 6,4, а максимальна –
11,2. Таким чином, було виділено групу учнів, в яких середня оцінка була нижчою
за 8,66 = 9,65 – 0,99 (30 осіб), й групу з високою середньою оцінкою 10,64 = 9,65 +
0,99 (30 осіб). Таким чином їх об’єм становив 2 по 14,7%, що цілком вписується в
необхідні 31,8% середньоквадратичного відхилення ймовірності нормального
розподілу. Якщо ситуація з посередньо встигаючими учнями виявилася певною
мірою схожою на загальну, то для високо успішних учнів вона мала якісно інший
вигляд.
У випадку учнів з високим рівнем навчальної успішності, перше, на що ми
звернули увагу, був негативний зв’язок середньої оцінки з показниками всіх
критеріїв невербальної фантазії. Причому, два з них виявилися статистично
значущими – розробленість (-0,57 на рівні р≤0,01) й інтегральний показник
невербальної фантазії (-0,40 на рівні

р≤0,05). З іншого боку, всі коефіцієнти
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кореляції середньої оцінки з показниками критеріїв вербальної фантазії були
позитивними, проте статистично не значущими, за виключенням розробленості
(0,37 на рівні р≤0,05).
По-друге, в усіх учнів з даної групи, оцінки з «Читання» та «Основ здоров’я»
були незмінні – 11 балів. Тож про будь-які їх зв’язки з показниками фантазії не
йдеться.
Наочне представлення сили зв’язків компонентів фантазії й навчальної
успішності представлено на рис. 2.5.
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Рис. 2.5. Розподіл кількостей статистично значущих зв’язків показників
фантазії й навчальної успішності молодших школярів
з високою середньою оцінкою
У зв’язку з останніми результатами, щодо учнів з високим рівнем навчальної
успішності, актуальною видається думка В. Дружиніна, який, узагальнюючи
численні дослідження психологів, стверджує, що особистість «ідеального учня»
протилежна за своїми характеристиками особистості творчій. В центрі структури
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особистості «ідеального учня» високий інтелект, а також

особистісні риси:

старанність, дисциплінованість, самоконтроль, відсутність критичності, довіра до
авторитетів [65].
Щодо школярів із низькою середньою оцінкою, варто відзначити наступне
(табл. 2.24.):
-

вербальна фантазія так само, як і в загальному випадку, значно сильніше

пов’язана з успішністю, ніж невербальна: усього 5 статистично значущих зв’язків, з
них 2 на рівні р≤0,01, проти жодного зв’язка невербальної фантазії;
-

внутрішня структура зв’язків вербальної фантазії для цієї групи стала

іншою. Якщо в загальному випадку інтегральний показник вербальної фантазії був
значущим за рахунок оригінальності й розробленості, то в даному випадку до них
істотно підключаються показники продуктивності (4 показники, 3 з яких на рівні
р≤0,01) і гнучкості вербальної фантазії (5 показників, 1 з яких на рівні р≤0,01);
-

успішність з «Образотворчого мистецтва» виявилася не пов’язаною з

жодним показником критеріїв фантазії, що є досить симптоматично;
-

аналогічно успішність з «Української мови» не має жодного статистично

значущогоого зв’язку з показниками критеріїв фантазії;
-

проте, предмет «Основи здоров’я» стає набагато більш значущим у

зв’язках з фантазією. Якщо в загальному випадку його зв’язків із фантазією виявлено
лише 3, з яких 1 на рівні р≤0,01, то стосовно молодших школярів із низькою середньою
оцінкою таких зв’язків вже 5, з яких 3 на рівні р≤0,01.
Таблиця 2.24.
Кореляція Спірмена щодо навчальної успішності і фантазії в

Т_Продуктивність
Т_Гнучкість

-0,17 -0,08
-0,21 -0,04

0,43
0,34

-0,06 0,28 0,16
-0,16 0,11 0,20

0,24
0,12

-0,03
0,06

-0,12
0,02

0,04
0,02

Середній бал

Фізкуль
тура

Основи
здоров'я

Трудове
навчання

Образотворче
мистецтво

Музика

Я і Україна

Математика

Іноземна мова

Читання

Україн
ська мова

низьковстигаючих молодших школярів

0,19
0,11
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Т_Оригінальність
Т_Розробленість
Неверб. фант.
Казка Продуктивність
Казка Гнучкість
Казка Оригінальність
Казка Розробленість
Верб. фант.
Інтегр. фант.

Аналіз

0,10 0,40
-0,25 0,08
-0,28 0,05
0,19 0,47
0,13 0,36
0,07 0,38
0,15 0,28
0,17 0,48
0,04 -0,02

успішності

-0,30
-0,14
-0,03
-0,06
-0,10
-0,18
-0,12
-0,07
-0,09

учнів

0,36
0,08
0,12
0,60
0,38
0,49
0,37
0,56
0,21

0,26
0,13
0,16
0,29
0,48
0,26
0,31
0,41
0,17

-0,07
0,11
0,14
-0,07
0,04
0,09
0,15
0,06
0,43

молодших

-0,03
0,10
0,09
0,03
-0,05
0,04
-0,06
0,07
-0,07

класів

з

-0,12
-0,06
-0,12
-0,26
-0,27
-0,29
-0,22
-0,25
-0,34

0,25
0,13
0,10
0,50
0,43
0,50
0,37
0,56
-0,01

0,09
0,39
0,31
-0,06
-0,13
0,17
-0,01
-0,02
0,57

навчального

0,24
0,17
0,18
0,37
0,35
0,36
0,26
0,42
0,26

предмету

«Образотворче мистецтво» показав, що до четвертого класу вона різко знижується.
Так, у результаті опитування учнів четвертих класів (68 респондентів ЗОШ №12, №30
м. Вінниці) було виявлено, що майже кожний із цих учнів на кінець навчання у
початковій школі відчуває різного роду труднощі у вивченні образотворчого
мистецтва. Зокрема, вони вказують на проблеми у виборі теми (43 %), створенні
задума (83 %), композиційному розміщенні на аркуші (37 %), передачі руху (74 %),
зображенні фігури і портрета людини (62 %), роботі з фарбами (51 %). Усі ці труднощі,
на нашу думку, певною мірою пов’язані з недостатнім рівнем розвитку фантазії учнів.
Аналіз результатів, отриманих унаслідок застосування методики «Завершення
фігур» Е. Торренса, адаптованої І. Аверіною, О. Щеблановою та методики
«Вербальна фантазія» Р. Нємова, результатів експертних оцінок учителів та батьків
щодо творчих проявів учнів, доступних прямому спостереженню, а також
результатів наших власних спостережень дозволив нам виявити якісні показники
(компоненти) та кількісні показники (рівні) розвитку невербальної та вербальної
фантазії у молодших школярів. Встановлено, що для більшості учнів характерний
низький і середній рівні розвитку фантазії (табл. 2.25., 2.26.).
Таблиця 2.25.
Відсотковий розподіл учнів за рівнями розвитку невербальної фантазії (за
методикою «Завершення фігур» П. Торренса)
Рівні розвитку фантазії (у%)
Високий
Середній
Низький

1 клас
5
49
46

2 клас
12
57
31

3 клас
16
56
28

4 клас
18
56
26
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Таблиця 2.26.
Відсотковий розподіл учнів за рівнями розвитку вербальної фантазії (за
методикою «Вербальна фантазія» Р. Нємова)
Рівні розвитку фантазії (у%)
Високий
Середній
Низький

1 клас
9
53
38

2 клас
13
56
31

3 клас
15
57
28

4 клас
16
54
30

Розвиток фантазії молодших школярів характеризується, на нашу думку,
наступними якісними показниками (компонентами):
Потребнісно-мотиваційний компонент. Потреба у творчій діяльності,
зокрема, у фантазуванні. Бажання та інтерес до творчого уявлення, фантазування.
Потреба

у нових

враженнях,

освоєнні та

пізнанні навколишнього

світу

(пізнавальний мотив). Прагнення до схвалення, творчих досягнень і успіхів у
пізнавально-творчій діяльності (мотив самоствердження). Прагнення розкрити
власний творчий потенціал (мотив самовираження, самореалізації).
Інформаційно-пізнавальний компонент. Глибокий інтерес до пізнання,
відкриття, створення нового. Здатність до постановки проблемних запитань,
пошуків шляхів їх вирішення.
Цілеутворюючий компонент. Здатність до планування та програмування
майбутніх дій творчої діяльності. Здатність уявляти результат творчої діяльності ще
до її початку, а також кінцевий її продукт. Постановка творчих цілей, формування
творчих планів на майбутнє, прагнення заглянути в майбутнє, уявити його більш
досконалим. Здатність уявляти майбутнє в образах, у реальних і навіть
фантастичних уявленнях. Породження задуму створення творчого продукту, а також
визначення плану реалізації цього задуму.
Операційно-результативний компонент. Володіння технікою фантазування.
Здатність розпочати продовжити і плідно завершити створення нового витвору
фантазії. Продуктивність, гнучкість, оригінальність, розробленість у створенні
нових творчих продуктів.
Емоційно-почуттєвий компонент. Емоційні та почуттєві реакції особистості,
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що спонукають, супроводжують та

закріплюють

результати об’єктного й

суб’єктного творення: здивування, захоплення, натхнення, радість, задоволення і т.
д. Яскраві образи уяви підсилюють емоційний тонус діяльності, стимулюють
підвищений настрій у процесі роботи, сприяють виникненню захопленості
діяльністю. Емоційна стійкість (при напруженому творчому пошуку,

при

розчаруваннях, критиці або невдачах).
Низький рівень розвитку фантазії має такі характеристики:
Учень має труднощі з виконанням завдань на пошук різних варіантів
отримання результату; на розробку гіпотез і продукування оригінальних ідей. Учень
не вміє самостійно висувати ідеї стосовно створення нових образів фантазії, не
прагне вдосконалювати свою пізнавально-творчу діяльність, не демонструє інтересу
або демонструє слабко виражений інтерес до будь-яких видів творчої діяльності, не
здатний самостійно створювати нові творчі продукти, або створює прості,
схематичні, погано розроблені образи, раніше побачені або почуті, не виявляючи
при цьому бажання їхнього втілення у зовнішньому продукті. Створювані образи
таким учнем малоцікаві, не справляють враження на слухача чи глядача. Учень не
зацікавлений в майбутній творчій діяльності, не прагне брати участь в її
колективних видах, не проявляє ініціативу, не бере участі в дискусіях, не ділиться
своїми творчими задумами з товаришами. Завдання сприймає пасивно, а мислить
інертно. Вкрай низька продуктивність. Образи малоцікаві, не деталізовані. Учень
уникає завдань підвищеної складності, не проявляє інтересу до проблемнопошукових типів завдань. Він відчуває труднощі з організацією самостійної роботи,
тому практично завжди потребує допомоги вчителя або товаришів. Засвоєння ним
способів творчої діяльності йде вкрай повільно, тому він вважає за краще діяти за
шаблоном. Творчий продукт має незавершений вигляд. Навички саморегуляції
проявляються слабко. Учень відчуває себе некомфортно, невпевнено, боїться
виступати публічно. Сприйняття ним будь-яких творчих продуктів не відрізняється
жвавістю і емоційністю. Невдачі супроводжуються тривалими негативними
емоціями. Має занижену або завищену самооцінку. Як правило, зосереджений на
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собі, відчуває труднощі у спілкуванні.
Середній рівень розвитку фантазії має такі характеристики:
Учень вміє самостійно, а інколи з допомогою вчителя висувати ідеї стосовно
створюваних образів фантазії, справляється з завданнями на пошук різних варіантів
отримання результату; на розробку гіпотез і продукування оригінальних ідей, але не
прагне до найбільшого їх числа і не здатний, якщо того вимагає завдання, вибрати
найбільш вдалий варіант вирішення проблеми. За виконання творчих робіт береться
з задоволенням, проте продуктивність недостатньо висока. Шукає можливості
виразити себе у творчості, але інтерес до неї непостійний. Створювані образи
малоцікаві, здебільшого передбачувані, стандартні, помірно деталізовані. Учень
прагне вдосконалювати свою пізнавально-творчу діяльність, демонструє частковий
інтерес до різних видів творчої діяльності. Успішно взаємодіє з колективом, але не
завжди висловлює свою точку зору, боїться критики. Учень надає перевагу легким
завданням, а не складним, але в їх вирішенні не завжди наполегливий. Інтерес до
проблемно-пошукових видів завдань є, але він непостійний. Здатний до напруженої
діяльності, «занурення» в завдання. Учень вміє працювати самостійно, однак це
проявляється не завжди. Засвоєння способів творчої діяльності відбувається в
середньому темпі, успіх в засвоєнні не постійний. Творчий продукт має завершений
вигляд, проте не всі деталі опрацьовані. Навички саморегуляції розвинені
недостатньо. Емоції, що супроводжують діяльність, як правило, залежать від
багатьох обставин: оточення, настрою, успіху або невдачі. Сприймання різних
творчих продуктів відрізняється жвавістю і емоційністю. Середній рівень
характеризується недостатньо розвиненими навичками адекватної самооцінки.
Учень чуйний, уважний, але буває нетерплячим і різким в спілкуванні.
Високий рівень розвитку фантазії має такі характеристики:
Учень вміє самостійно без допомоги вчителя висувати різноманітні ідеї щодо
створюваних образів фантазії, володіє різними прийомами і методами створення
нових образів, які вирізняються різноманітністю, оригінальністю, а також
розробленістю й деталізованістю, прагне втілення їх у новому творчому продукті.
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Створювані образи таким учнем дуже цікаві,

справляють яскраве враження на

слухача чи глядача.
Учневі легко даються завдання на виділення ознак, знаходження різних
способів класифікації, пошук різних варіантів отримання результату, виявлення і
постановку проблем, самостійне генерування великої кількості ідей, віддалених
асоціацій, удосконалення об'єкта, знаходження нових способів його використання.
Виявляє активність, зацікавленість, готовність, прагнення вдосконалювати свою
пізнавально-творчу діяльність. Його творчість самобутня, оригінальна, несе
відбиток особистості творця. В роботі дотримується індивідуального темпу і стилю,
вміючи підпорядкувати емоційні, інтелектуальні та вольові зусилля певній меті.
Допомоги вчителя не потребує. Учень знаходиться в постійному пошуку будь-яких
можливостей для виходу своєї творчої енергії і отримує задоволення швидше від
самого процесу, ніж від результату. Прагне розглядати проблему на більш
глибокому рівні або з іншого боку. Образи незвичайні, велика увага до деталей.
Вміє формулювати проблеми, ставити ясні чіткі питання, приходити до
обґрунтованих висновків і рішень, перевіряти їх, мислити вільно, ефективно
взаємодіяти з колективом, бачити альтернативні шляхи вирішення проблеми і
вибирати найбільш вдалий з них. Учень незалежний, не боїться критики,
ініціативний,

наполегливий.

Сприйманняним

різних

творчих

продуктів

відрізняється активністю, жвавістю і емоційністю. Учень застосовує різноманітні
види самостійної роботи з найбільшою їх ефективністю в конкретній ситуації.
Засвоєння способів творчої діяльності відбувається швидко і легко. Творчий
продукт має повністю завершений вигляд. Навички саморегуляції досить розвинені,
звідси висока продуктивність. Як правило, діяльність супроводжується позитивним
емоційним настроєм, станом наснаги, учень часто виходить за рамки заданого.
Інтерес до проблемно-пошукових типів завдань постійний, їх рішення в пріоритеті,
принципово самостійно. В учня регулярна адекватна самооцінка. Він глибоко
співпереживає, чутливий до проблем і потреб оточуючих, більше довіряє своїм
почуттям і інтуїції.
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На основі спостереження за процесом навчання молодших школярів
з’ясовано, наскільки навчальна діяльність сприяє розвитку їх фантазії на уроках з
різних навчальних предметів, зокрема читання, української мови, математики,
природознавства, образотворчого мистецтва та художньої праці. Аналіз результатів
спостереження дає підстави зробити висновок, що можливості навчальної діяльності
учнів неповною мірою сфокусовані на розвитку їхньої фантазії. Застосування
вчителями завдань творчого характеру має нецілеспрямований та суто епізодичний
характер. Таким чином, спостереження за навчальною діяльністю молодших
школярів дозволяють стверджувати, що навчальна діяльність учнів лише епізодично
забезпечує розвиток їх фантазії.

Висновки до розділу 2
Емпірично досліджено, що динаміка розвитку показників критеріїв як
вербальної,

так

і

невербальної

фантазії

нерівномірна.

Спостерігається

гетерохронність у розвитку фантазії учнів від 1 до 4 класу. Встановлено, що
показники продуктивності фантазії з віком підвишуються. Натомість, що стосується
показників гнучкості, оригінальності й розробленості, то спостерігається їх
підвищення від 1 до 3 класу, однак у 4 класі показники гнучкості й розробленості
залишаються приблизно на рівні 3 класу, а що стосується показників оригінальності,
то вони знижуються до рівня 2 класу.
Виявлено статистично значущі відмінності в оцінюванні батьками й
вчителями творчих проявів молодших школярів. З’ясовано, що в середньому батьки
оцінюють рівень розвитку фантазії власних дітей вище, ніж учителі.
Визначено,

що між показниками

критеріїв фантазії та

показниками

індивідуально-психологічних особливостей молодших школярів, зокрема інтелекту,
самооцінки
екстраверсії,

і рівня

домагань,

емоційної

рівня

суб’єктивного

лабільності-емоційної

контролю,

стабільності,

інтроверсії-

темпераменту,

психофізіологічної міжпівкульної роботи мозку, існують статистично значущі
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зв’язки. З’ясовано, що інтелект є необхідною основою, що визначає прояв і розвиток
фантазії молодших школярів. Підтверджено думку Е. Торренса щодо теорії
інтелектуального порогу в розвитку фантазії учнів. Встановлено наявність
біологічних передумов у розвитку фантазії молодших школярів. З’ясовано, що
творча діяльність більшою мірою пов’язана з правопівкульними дітьми й
амбідекстрами, ніж з лівопівкульними. Водночас, виявлено, що показники
продуктивності й гнучкості як невербальної, так і вербальної фантазії значно вищі в
сангвініків і холериків, показники оригінальності вищі в меланхоліків і сангвініків, а
показники розробленості вищі в меланхоліків і флегматиків. Встановлено, що в
переважної більшості творчих учнів наявний внутрішній локус суб’єктивного контролю.
Учні з високими показниками за шкалою загального інтернального локусу контролю
володіють високим творчим потенціалом. Виявлено, що для молодших школярівекстравертів характерні вищі показники продуктивності та гнучкості фантазії, ніж для
молодших школярів-інтровертів, разом з тим, для молодших школярів-екстравертів
характерні нижчі показники оригінальності й розробленості, ніж для молодших
школярів-інтровертів. З’ясовано, що лише багатий емоційний світ, широка палітра
емоційних переживань можуть забезпечити активну творчу діяльність учнів. Виявлено,
що в емоційно лабільних учнів значно вищі показники продуктивності й
оригінальності як невербальної, так і вербальної фантазії, ніж в емоційно стабільних
учнів. З’ясовано, що успішно діють й досягають гарних результатів учні, в яких
сформована адекватна висока самооцінка своєї особистості й менш успішними, як
виявлено, є діти з низькою самооцінкою. Неадекватна самооцінка (як занижена, так і
завищена), так само як і

низька самооцінка, не дозволяє дітям повною мірою

реалізувати свої можливості у творчій діяльності. Аналогічні результати отримано
стосовно рівня домагань учнів.
Виявлено вплив статі на розвиток фантазії у молодших школярів.
Встановлено, зокрема, статистично значущі відмінності між показниками критеріїв
вербальної фантазії в хлопчиків і дівчаток. Усі вони виявилися вищими в хлопчиків
Констатовано, що в хлопчиків початкової школи вербальна фантазія розвинена дещо
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краще, ніж у дівчаток. Водночас, показники критеріїв невербальної фантазії
виявилися вищими у дівчаток, хоча відмінності й не є статистично значущими.
Разом з тим, виявлено гендерні відмінності у створенні образів фантазії
молодшими школярами. З’ясовано, що на зміст малюнків і казок, характер їх
зображення і створення впливає стать дитини. Зокрема, на малюнках дівчаток
переважають зображення різних рослин і тварин, аксесуари, косметичні засоби,
різноманітне вбрання, канцелярські і шкільні приладдя, засоби для шиття і
рукоділля, предмети домашнього вжитку, різні види абстрактних зображень,
орнаменти, візерунки, фантастичні створіння (русалка, Баба-Яга, фея), а також
зображення дівчаток, принцес і ляльок. Тоді як на малюнках хлопчиків переважають
різні види наземного, водного і повітряного транспорту та їх частини, будівлі й
будівельні матеріали, інструменти, механізми й прилади, дороги й дорожні системи,
різні види спорту й спортивні знаряддя, військова техніка й зброя, а також
різноманітні страхіття (монстри, привиди, дракони, вампіри, скелети). Виявлено, що
для дівчаток характерні статичні малюнки, а для хлопчиків – динамічні.
Розкрито

особливості

використання

молодшими

школярами

прийомів

створення нових образів фантазії. З’ясовано, що для створення власних витворів
діти використовують, як правило, не один, а послідовно декілька прийомів
фантазування, вибір яких залежить від вікових та індивідуальних особливостей
розвитку їх особистості. Виявлено, що найпоширенішим серед учнів прийомом
синтезування нових образів є агглютинація, зокрема такий частковий його прояв, як
анімізм. Досить часто використовувалися прийоми схематизація, гіперболізація та
акцентування. Прийом літота застосовувався зрідка, а що стосується прийому
типізації, то спостерігалися лише поодинокі випадки його застосування учнями
третіх і четвертих класів. Водночас, в казках молодших школярів досить широко
були представлені архетипи – постійні образи казок, які передаються від покоління
до покоління, існують одвічно в свідомості людства. Так, зустрічалися, наприклад,
такі архетипи, як русалка, принцеса, богатир, лицар, чарівна паличка, чарівник, фея,
Чахлик-Невмирущий, Баба-Яга. Психіка кожної дитини містить ці образи апріорі.
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Аналіз результатів спостереження за процесом навчання молодших школярів
дав підстави зробити висновок, що можливості навчальної діяльності учнів
неповною мірою сфокусовані на розвитку їхньої фантазії. Застосування вчителями
завдань творчого характеру має нецілеспрямований та суто епізодичний характер.
Проведене

емпіричне

дослідження

дозволило

продемонструвати

як

навчальний процес, особливості взаємодії учнів з батьками і вчителями, а також
вікові, індивідуально-психологічні та гендерні особливості розвитку молодших
школярів впливають на розвиток їхньої фантазії.
Результати констатувального етапу експерименту є основою для розробки
формувального

експерименту,

зокрема

засвідчили

потребу

в

розробленні

психологічної моделі розвитку фантазії учнів та психолого-педагогічної програми її
реалізації.
Зміст другого розділу відображено у наступних публікаціях автора:
[288], [291], [300].
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РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОГРАМА
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ФАНТАЗІЇ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У третьому розділі представлено розроблену психологічну модель, розкрито
зміст психолого-педагогічної програми розвитку фантазії у молодших школярів,
висвітлено

перебіг

формувального

етапу

експериментального

дослідження,

проаналізовано отримані результати, обґрунтовано методичні рекомендації для вчителів,
шкільних психологів та батьків щодо розвитку фантазії у молодших школярів.
3.1. Розробка та обгрунтування програми розвитку фантазії у молодших
школярів в умовах формувального експерименту
Психологи переконані, що діти дошкільного, а також молодшого шкільного
віку, як правило, багато й охоче фантазують. Тут доречно згадати висловлювання
Л. Виготського, в яких він рішуче виступає проти досить розповсюдженої думки, що
творчість притаманна лише обраним і тільки той, хто наділений особливим
талантом, повинен його в собі розвивати й може вважатися схильним до творчості.
«Якщо розуміти творчість у її істинному психологічному смислові, як створення
нового,  стверджував він,  то легко дійти висновку, що творчість у більшій або
меншій мірі притаманна всім, вона ж є нормальним і постійним супутником
дитячого розвитку» [42, с. 32]. З цього висновку слідує оптимістична педагогічна
ідея, пов’язана з творчим розвитком дітей. Л. Виготський закликав, щоб навчання і
виховання насамперед були спрямовані на розвиток у підростаючого покоління саме
творчої уяви, фантазії, яка, за його словами, є психологічним ядром творчої
особистості. «Створення творчої особистості,  писав він, спрямованої в майбутнє,
підготовлюється творчою уявою, втіленою в сьогоденні» [42, с. 78].
На основі попередньо здійсненого теоретичного аналізу досліджуваної
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проблеми, а також результатів, отриманих після проведення констатувального етапу
експерименту було розроблено модель розвитку фантазії у молодших школярів
(рис. 3.1.), яка базується на концепції тривимірної, поетапно конкретизованої
психологічної структури особистості

В. Рибалки [206], зокрема на соціально-

психолого-індивідуальному («вертикальному), діяльнісному («горизонтальному») та
розвивальному вимірах. Запропонована модель ілюструє специфіку розвитку
фантазії у молодших школярів в умовах цілеспрямованого психолого-педагогічного
впливу. Вона складається з трьох блоків: цільового, операційно-діяльнісного та
результативного. У цільовому блоці визначено мету формувальних впливів:
розвиток фантазії у молодших школярів. В операційно-діяльнісному блоці виділено
внутрішні чинники, зовнішні чинники та психолого-педагогічні умови розвитку
фантазії в учнів. Розроблена модель, на наш погляд, сприятиме розвитку фантазії у
молодших школярів за рахунок комплексного врахування як внутрішніх чинників
(вікові, гендерні й індивідуально-психологічні особливості особистості (інтелект,
самооцінка і рівень домагань, рівень суб’єктивного контролю, інтроверсіяекстраверсія, емоційна лабільність-емоційна стабільність, тип темпераменту,
психофізіологічна міжпівкульна робота мозку)), так і зовнішніх чинників
(особливості сімейного виховання, характер і система шкільного навчання) та
шляхом забезпечення необхідних психолого-педагогічних умов:
1. Володіння науковими знаннями та технологічними уміннями щодо розвитку
фантазії учнів.
2.

Врахування

вікових,

гендерних

та

індивідуально-психологічних

особливостей розвитку фантазії молодших школярів.
3. Створення творчого розвивального навчального середовища, а також
організація спільної творчої діяльності вчителя та учнів як послідовної зміни форм
соціальної взаємодії, що розгортаються в логіці перебудови рівнів саморегуляції від
максимальної допомоги вчителя

учням

у виконанні творчих завдань

до

послідовного наростання саморегуляції учнів і формування здатності до самостійної
творчої активності. Максимальне використання життєвого досвіду молодших
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школярів під час стимулювання різних видів активності, заохочення самостійних
пошуків та нетривіальних суджень учнів.
4. Забезпечення сприятливої психологічної атмосфери, що забезпечує: свободу
творчого самовираження учнів, надання їм достатнього обсягу зовнішньої свободи
та дієва допомога у здобутті внутрішньої свободи; позитивну емоційну включеність
учнів у творчу діяльність; участь учнів у виборі й організації різних видів творчої
діяльності; демонстрацію значущими дорослими (учителями) зразків творчої
поведінки.
5. Побудова взаємодії з учнями на засадах діалогічного підходу, що
передбачає: сприйняття учня як рівноправного партнера творчої діяльності;
безумовно позитивне ставлення, повагу до учнів і віру в їх потенційні творчі
можливості; особистісну відкритість і довіру; налаштованість на взаєморозуміння і
творчу співпрацю; надання учням свободи вибору, права на власну позицію.
6. Використання системи творчих завдань, інноваційних технологій розвитку
фантазії, що забезпечують включення учнів в особистісно-творчу пошукову
діяльність. Сприяння прояву й реалізації інтересів і здібностей учнів, шляхом
залучення їх до різних видів творчої діяльності.
Також

в

операційно-діяльнісному

блоці

виділено,

просвітницько-

консультативні заходи для вчителів, батьків та шкільних психологів (лекції,
семінари, консультації, методичні рекомендації), а також засоби розвитку фантазії
учнів (тренінг «Учимося фантазувати»; уроки з використанням системи творчих
завдань, інноваційних технологій розвитку фантазії; позаурочні творчі заходи).
У результативному блоці відображено якісні показники (компоненти) та
кількісні показники (рівні) розвитку фантазії учнів (детальний опис подано в
параграфі 2.2.2, розділ 2).
Усі блоки моделі пов’язані й узгоджені між собою та відображають
здійснений у цьому дисертаційному дослідженні теоретичний та емпіричний аналіз.
Модель репрезентує складний процес розвитку фантазії у молодших школярів, який
можливий завдяки цілеспрямованому психолого-педагогічному впливу.
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Цільовий блок

Розвиток фантазії у молодших школярів
Види

Критерії
Продуктивність



Операційно-діяльнісний блок

Невербальна

Вербальна






Гнучкість

Оригінальність

Зовнішні умови та чинники
Володіння науковими знаннями та
технологічними уміннями щодо розвитку
фантазії учнів.
Врахування вікових, гендерних та
індивідуально-психологічних особливостей
розвитку фантазії учнів.
Створення творчо розвивального навчального
середовища, а також організація спільної
творчої діяльності.
Забезпечення сприятливої психологічної
атмосфери у процесі урочної та позаурочної
навчальної діяльності.
Побудова взаємодії з учнями на засадах
діалогічного підходу.
Використання системи творчих завдань,
інноваційних технологій розвитку фантазії.

Просвітницько-консультативні
заходи для вчителів, батьків,
психологів (Лекції, семінари,
консультації, методичні
рекомендації).












Внутрішні чинники
Інтроверсія –
екстраверсія
Емоційна лабільність –
емоційна стабільність
Інтернальність –
екстернальність
Самооцінка
Рівень домагань
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Статеві особливості
Вікові особливості

Засоби розвку фантазії учнів
Тренінг «Учимося фантазувати», уроки з
використанням системи творчих завдань,
інноваційних технологій розвитку
фантазії, позаурочні творчі заходи.

Якісні показники (компоненти) розвитку фантазії

Результативний блок



Розробленість

 Потреба у творчій діяльності, зокрема у
фантазуванні. Бажання та інтерес до фантазування
(потребнісно-мотиваційний).
 Інтерес до пізнання, відкриття, створення
нового (інформаційно-пізнавальний).
 Здатність породжувати задум створення творчого
продукту, визначати план реалізації цього задуму,
уявляти результат творчої діяльності ще до її
початку, ставити творчі цілі (цілеутворюючий).
 Оволодіння учнями технікою створення образів
фантазії (операційно-результативний).
 Емоції
та
почуття,
що
спонукають,
супроводжують та закріплюють результати
діяльності (емоційно-почуттєвий).

Кількісні показники
(рівні) розвитку
фантазії
Високий
Середній

Низький

Рис. Психологічна модель розвитку фантазії у молодших школярів
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Творча взаємодія вчителя, шкільного психолога, батьків з учнями відповідно
до моделі спрямована на підтримку творчої діяльності дітей, розвиток у них фантазії
шляхом забезпечення відповідних психолого-педагогічних умов та з урахуванням
вікових, гендерних та індивідуально-психологічних особливостей молодших
школярів, необхідних для здійснення творчої діяльності, створення нових творчих
продуктів і, як наслідок, становлення їх творчої особистос
З метою реалізації формувального експерименту нами була розроблена
психолого-педагогічна програма «Розвиток фантазії у молодших школярів».
Основні принципи організації та реалізації психолого-педагогічної програми
розвитку фантазії у молодших школярів ґрунтуються на розроблених у вітчизняній
психології фундаментальних положеннях про те, що особистість є цілісною
психологічною системою, яка формується у процесі життєдіяльності на основі
засвоєння суспільних форм свідомості та поведінки. В якості найбільш важливих
принципів формувальної роботи нами виділені такі:
- принцип нормативності та індивідуальності розвитку, згідно якого,
здійснюючи розвивальну роботу необхідно орієнтуватися на основні закономірності
психічного розвитку, його вікові норми й особливості формування особистості
дитини, забезпечуючи разом із цим реалізацію індивідуального підходу до кожного
учня. У розвивальній роботі надзвичайно важливою є реалізація індивідуального
підходу, який дає змогу намітити в межах вікової норми програму оптимізації
розвитку для кожної конкретної дитини з урахуванням її індивідуальних
особливостей розвитку;
- принцип розвивального навчання розкриває спрямованість розвивальної
роботи і обумовлює необхідність використання розвивальних завдань;
- принцип діяльнісного підходу до здійснення розвивального впливу, який
заснований на тому, що саме активність молодших школярів є рушійною силою
розвитку їх фантазії. Даний принцип наголошує, що одним із провідних способів
розвитку фантазії є організація активної творчої діяльності досліджуваних, у процесі
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якої створюються також необхідні умови для позитивних змін в їх особистісному
розвитку;
- принцип особистісної мотивованості полягає у зацікавленому, уважному і
серйозному ставленні учнів до розвивальної роботи («хочу змінитися», «навчитися»,
«перебороти» і т. д.). Необхідно вибудувати розвивальну роботу таким чином, щоб
викликати в учнів інтерес, бажання до творчої діяльності, зокрема фантазування, а
також прагнення до самопізнання і саморегуляції, тобто актуалізувати та
активізувати в них потребу в саморозвитку. Особистісна мотивованість може
виявлятися у потребі в нових враженнях, освоєнні та пізнанні навколишнього світу
(пізнавальний мотив); прагненні до схвалення, творчих досягнень і успіхів у творчій
діяльності (мотив самоствердження); прагненні розкрити власний творчий потенціал
(мотив самовираження, самореалізації);
- принцип інтеграції зусиль найближчого соціального оточення передбачає
залежність ефективності розвивальної роботи від співпраці з батьками та іншими
особами з близького оточення дитини. Повна реалізація цілей розвивальної роботи
можлива лише з урахуванням зміни системи відносин дитини в її найближчому
соціальному оточенні. З огляду на це необхідно впливати на близьких дитині
дорослих з метою підвищення їх психологічної культури, зміни позиції і ставлення
до дитини, навчити їх адекватним способам комунікації. Сім’я вчиться обережно і з
повагою ставитися до дитячої творчості та її продуктів, тим самим підтимуючи
інтерес дитини до творчої діяльності;
- принцип віри в сили і можливості дитини.
Підгрунтям для розробки психолого-педагогічної програми розвитку фантазії
у молодших школярів стали відповідні наукові положення: теорії учбової діяльності
(В. Давидов [59-61], Д. Ельконін [315], В. Кудрявцев [119]), психолого-педагогічні
ідеї

гуманізації

шкільної

освіти,

впровадження

у

практику

особистісно-

орієнтованого підходу до організації освітнього процесу (І. Бех [16-17], О. Пєхота
[170], С. Подмазін [187], В. Рибалка [208], І. Якіманська [320-321]), про творчу
педагогічну діяльність (Т. Гавакова [45], В. Загвязинський [77],

І. Зязюн [180],
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В. Кан-Калик [93], Коновальчук М. [106], М. Нікандров [93], С. Сисоєва [236-237]),
про самоактуалізацію та самореалізацію школярів у творчому процесі (Г. Балл [10],
А. Маслоу [141], К. Роджерс [329-330], Н. Роджерс [213]), про особистісні
характеристики творчої особистості (Дж. Гілфорд [326-327], В. Дружинін [65],
Л. Єрмолаєва-Томіна [75], В. Клименко [100-101], О. Кульчицька [181], О. Лук
[131], В. Моляко [81; 153-155], О. Музика [81], В. Роменець [216-217], В. Рибалка
[208]), положення численних наукових праць, в яких відображені психологічні
особливості розвитку фантазії дітей молодшого шкільного віку; розробок ігор,
вправ, методів, прийомів для розвитку фантазії дітей (Г. Альтшуллер [4],
І. Барташнікова, О. Барташніков [12], С. Гін [52], Є. Заїка [78-79], М. Меєрович
[147], Дж. Родарі [212], О. Сапогова [228-230], Л. Субботіна [253-254], Л. Шрагіна
[147; 311]).
Ми беремо за основу наукові доробки, описані вище, а також розроблену
нами модель та визначаємо ключові аспекти розвитку фантазії у молодших
школярів (в умовах проведення формувального експерименту):
1. Першочергово необхідним є здійснення інформаційного впливу на
вчителів, батьків молодших школярів та шкільних психологів, спрямованого на
розширення розуміння суті та змісту досліджуваного феномену.
2. Також основні зусилля мають бути спрямовані на формування
зацікавленості досліджуваною проблемою в учасників програми розвитку фантазії,
створення у них відповідної внутрішньої мотивації.
3. Усі учасники експерименту мають розглядатися не просто як об’єкти, на
які здійснюється психолого-педагогічний вплив, а як суб’єкти розвитку фантазії та
творчого потенціалу. Кожний учень визнається як

унікальна, неповторна

особистість, наділена творчим потенціалом.
4. Розвиток фантазії молодших школярів має здійснюватися на засадах
взаємоповаги та співтворчості між учителями, психологами, батьками та учнями.
Створена нами програма розвитку досліджувного феномену є комплексом
взаємопов’язаних психолого-педагогічних заходів. Вона включала:
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а) лекції, семінари, індивідуальні консультування для вчителів, шкільних
психологів, а також для батьків молодших школярів;
б) тренінг розвитку фантазії у молодших школярів «Учимося фантазувати»;
в) рекомендації для вчителів щодо проведення уроків (розробка елементів
уроків відповідно до їх тематики з використанням інноваційних технологій розвитку
фантазії, а також системи творчих завдань);
г) позаурочні творчі заходи.
Зауважимо, що всі ці види роботи мають практично-орієнтований характер і є
рівнозначно важливими. Розроблена та реалізована нами програма спрямована на
співпрацю вчителів початкових класів, шкільних психологів та батьків молодших
школярів.
Мета програми – створення необхідних психолого-педагогічних умов для
розвитку фантазії у молодших школярів і, як наслідок, забезпечення становлення їх
творчої особистості.
Завданнями програми визначено:
1) Створення творчого середовища для активізації та розвитку фантазії
молодших школярів, формування їх творчої особистості.
2) Вдосконалення

науково-інформаційного

та

навчально-методичного

забезпечення навчальних закладів з проблеми розвитку фантазії у молодших
школярів.
3) Налагодження взаємодії вчителів початкових класів, шкільних психологів з
батьками молодших школярів з метою реалізації цілісного підходу до розвитку
фантазії дітей.
4) Використання для розвитку фантазії учнів змісту навчального матеріалу та
інноваційних технологій, системи творчих завдань.
Психолого-педагогічна програма формувального експерименту передбачала
просвітницьку (лекції, семінари) та консультативну (добровільні індивідуальні
консультування) роботу з учителями, шкільними психологами та батьками.
На нашу думку, розвиток фантазії молодших школярів потребує не тільки
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високого рівня професійної підготовленості вчителя на технологічному рівні
(здійснення творчо-спрямованої педагогічної діяльності, використання інноваційних
технологій розвитку фантазії учнів), але й наукових знань щодо психологічної і
педагогічної сутності феномену фантазії, особливостей розвитку фантазії дітей
молодшого шкільного віку. У процесі дослідження зроблено висновок про провідну
роль учителя в розвитку фантазії молодших школярів.
Важливим напрямом організації здійснюваної в рамках формувального
експерименту навчальної діяльності молодших школярів стало підвищення
психологічної компетенції педагогів, забезпечення усвідомлення ними принципів
побудови

експериментального

навчального

матеріалу,

формування

в

них

психологічної готовності до використання активних методів навчання та побудови
під час занять суб’єкт-суб’єктного типу міжособистісної взаємодії з учнями. При
цьому акцент робився на тому, що успіх у розвитку фантазії та творчих
особистісних якостей молодших школярів залежатиме від урахування вчителем
психолого-педагогічних умов оптимізації навчального процесу, до яких насамперед
належать: володіння науковими знаннями та технологічними уміннями щодо
розвитку фантазії учнів; урахування вікових, гендерних та індивідуальнопсихологічних особливостей розвитку фантазії молодших школярів; забезпечення
сприятливої психологічної атмосфери у процесі урочної та позаурочної навчальної
діяльності; створення творчо розвивального навчального середовища, а також
організація спільної творчої діяльності з учнями; побудова навчально-виховної
взаємодії з учнями на засадах діалогічного підходу; використання системи творчих
завдань, інноваційних технологій розвитку фантазії; сприяння прояву й реалізації
інтересів і здібностей учнів, шляхом залучення їх до різних видів творчої діяльності
Програмою було передбачено проведення 5 лекцій і 5 семінарів для вчителів
та шкільних психологів за темами: «Фантазія і творчість», «Вікові, гендерні та
індивідуально-психологічні особливості розвитку фантазії молодших школярів»,
«Єдність фантазії та мислення як умова особистісного розвитку молодших
школярів», «Від творчих учителів – до творчих учнів», «Інноваційні технології
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розвитку фантазії молодших школярів у навчальній діяльності», а також 5 лекцій та
5 семінарів для батьків за темами: «Захоплюючий світ фантазії», «Малі й дорослі
фантазери: які вони?», «Кольорові фарби фантазії», «Фантазуємо разом – тато, мама
і я», «Скарбничка творчості: методи, прийоми та засоби розвитку фантазії у дітей».
Перша лекція для вчителів та шкільних психологів на тему: «Фантазія і
творчість» мала на меті висвітлити наступні питання: поняття уяви і фантазії, види і
функції уяви; зв’язок фантазії з іншими психічними процесами; основні прийоми
створення нових образів фантазії; фантазія і творча діяльність; суспільне значення
розвитку фантазії особистості.
Друга лекція на тему: «Вікові, гендерні та індивідуально-психологічні
особливості розвитку фантазії молодших школярів» висвітлювала питання: вікові,
гендерні та індивідуальні особливості розвитку фантазії дітей дошкільного віку
(основні закономірності, етапи розвитку уяви дошкільників, види, функції);
розвиток фантазії у грі та іших видах творчої діяльності; вікові, гендерні та
індивідуальні особливості розвитку фантазії дітей молодшого шкільного віку;
особливості розвитку фантазії молодших школярів у навчальній діяльності.
Третя лекція на тему: «Єдність фантазії та мислення як умова особистісного
ровитку молодших школярів» передбачала розкриття питань: погляди науковців на
особливості взаємозв’язку фантазії та мислення у пізнавальній діяльності
особистості; особливості взаємозв’язку фантазії та мислення у навчальній діяльності
молодших школярів; особистісні аспекти фантазування молодших школярів.
Четверта лекція на тему: «Від творчих учителів – до творчих учнів»
забезпечувала висвітлення питань: психологічна модель розвитку фантазії у
молодших школярів, психолого-педагогічні умови розвитку фантазії молодших
школярів, роль вчителя у розвитку фантазії учнів.
П’ята лекція на тему: «Інноваційні технології розвитку фантазії молодших
школярів у навчальній діяльності» рокривала питання застосування різних методів,
прийомів, засобів щодо розвитку фантазії у молодших школярів; застосування ідей
народної педагогіки щодо розвитку фантазії в учнів.
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Перша лекція для батьків на тему: «Захоплюючий світ фантазії» мала на меті
висвітлити наступні питання: поняття уяви і фантазії, види і функції уяви; зв’язок
фантазії з іншими психічними процесами; основні прийоми створення нових образів
фантазії; фантазія і творча діяльність; суспільне значення розвитку фантазії
особистості.
Друга лекція на тему: «Малі й дорослі фантазери: які вони?» висвітлювала
питання: вікові, гендерні та індивідуальні особливості розвитку фантазії дітей
дошкільного віку (основні закономірності, етапи розвитку уяви дошкільників, види,
функції); розвиток фантазії у грі та іших видах творчої діяльності; вікові, гендерні та
індивідуальні особливості розвитку фантазії дітей молодшого шкільного віку;
особливості розвитку фантазії молодших школярів у навчальній діяльності; основні
відмінності у розвитку фантазії дітей та дорослих людей.
Третя лекція на тему: «Кольорові фарби фантазії» передбачала розкриття
питань: погляди науковців на особливості взаємозв’язку фантазії та мислення у
пізнавальній діяльності молодших школярів; особливості взаємозв’язку фантазії та
мислення у навчальній діяльності молодших школярів; особистісні аспекти
фантазування молодших школярів.
Четверта лекція на тему: «Фантазуємо разом – тато, мама і я» забезпечувала
висвітлення питань: відмінність між дитячою брехнею і вигадкою, як відрізнити
нестримну схильність до фантазування від брехні; поняття «уявного партнера»;
психолого-педагогічні умови розвитку фантазії дітей у сім’ї, участь батьків у
розвитку фантазії дітей.
П’ята лекція на тему: «Скарбничка творчості: методи, прийоми та засоби
розвитку фантазії у дітей» рокривала питання щодо застосування батьками різних
методів, прийомів, засобів щодо розвитку фантазії у дітей; застосування ідей
народної педагогіки для розвитку фантазії дітей.
Психолого-педагогічна програма включала в себе добровільні консультації з
батьками учнів, задіяних у формувальному експерименті, а також з учителями та
шкільними

психологами

відповідних

навчальних

закладів.

Метою

даної
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консультативної роботи було: поглиблення розуміння батьками та вчителями
необхідності

розвитку

фантазії

у

молодших

школярів;

розвиток

навику

конструктивного і довірливого спілкування з дітьми в колі сім’ї та з учнями в
навчальному закладі, дотримуючись позицій особистісно-орієнтованого підходу.
Розроблений нами тренінг «Учимося фантазувати» (додаток Ж) містив
заняття, що мали на меті розвиток фантазії у молодших школярів як необхідної
складової становлення їх творчої особистості та відповідали традиційній структурі
проведення психологічного тренінгу.
Пропонований тренінг містить 16 занять тривалістю від 1 до 1,5 год кожне,
яке проводять один раз на тиждень. Завдання тренінгу, як класні, так і домашні,
виконуються учнями в робочих зошитах (формат сторінки А4, кількість аркушів –
50).
Мета тренінгу – познайомити учнів з методами та прийомами фантазування,
навчити застосовувати їх для створення нових образів фантазії, генерації нових ідей
та втілювати їх у власних творчих продуктах,

сприяти зниженню в них

психологічної інерції, шаблонності та стереотипності мислення, збагаченню досвіду
творчої

діяльності,

становленню

усвідомлення

своєї

індивідуальності

та

неповторності.
Завдання:
1) Сприяти розвитку фантазії молодших школярів як основної характеристики
творчої особистості.
2) Створити сприятливі умови для гармонійного поєднання творчого розвитку
молодших школярів з їх соціальним, емоційно-вольовим, морально-духовним,
естетичним розвитком.
3) Сприяти підвищенню в учнів рівня прийняття себе, впевненості у собі,
самооцінки, розвитку навичок рефлексії, адекватного ставлення до успіху-неуспіху,
самостійності, усвідомлення залежності своїх досягнень від власних знань, умінь і
навичок, докладених вольових зусиль, а також від здатності організовувати спільні
дії з однокласниками.

194

3) Гармонізувати взаємини учнів з їх однолітками та вчителем, збагачувати їх
досвід творчої співпраці.
4) Формувати в учнів навички публічного обговорення та відстоювання
власних ідей і результатів творчої діяльності, вміння давати оцінку результатам
своєї роботи.
Запропоновані заняття передбачають різні види (ігри, вправи, дискусії, бесіди,
виставки) та форми роботи (індивідуальну, групову, фронтально-колективну).
Передбачають індивідуальну роботу кожного учня в зошиті та виконання ним
при безпосередній участі батьків домашніх завдань.
Обов’язковою складовою частиною розроблених нами занять є оцінювання.
Усі відповіді дітей мають безумовно прийматися, уважно вислуховуватися і лише
внаслідок їх колективного обговорення разом має знаходитися правильне рішення.
Усе це допомагає кожному учневі усвідомити власні можливості, формує адекватну
самооцінку та впевненість у собі, а також створює на заняттях позитивний
емоційний фон, що сприяє розкутості, появі інтересу, прагнення виконувати
запропоновані завдання.
Структурно кожне заняття складається з таких етапів:
-

організаційного, яке передбачає привітання, створення в рамках

розминки позитивного настрою на подальший зміст заняття, аналіз домашнього
завдання;
-

змістовного

–

виконання

учнями

спеціально

дібраних

завдань,

спрямованих на розвиток фантазії молодших школярів, їх індивідуальнопсихологічних особливостей, а також збагачення досвіду творчої діяльності;
-

оцінювально-рефлексивного

–

підведення

підсумків,

обговорення

результатів роботи учнів, що нового вони дізналися на занятті, чому навчилися, що
сподобалося найбільше, а також обговорення тих труднощів, які в них виникали під
час виконання завдань, прощання.
Під час проведення тренінгових занять передбачалося застосування наступних
методів: міні-лекція, бесіда, розповідь, дискусія, вправи-привітання, вправи-
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релаксації, вправи для гуртування групи, вправи для сприяння міжособистісного
спілкування, ігри-вправи.
Формувальний експеримент з учнями експериментальної групи охоплював
також шкільні

уроки, які проводилися за шкільною програмою, але з

використанням інноваційних технологій розвитку фантазії. З огляду на зміст та
обрану

форму

організації

експериментального

навчання,

переважно

використовувалися імажинативні задачі, у розв’язуванні яких провідна роль
належить уяві (Г. Балл, Г. Костюк), творчі ситуації, які потребують вирішення
деякого протиріччя або проблеми (А. Петровський), сучасна технологія творчості –
ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань), яка містить спеціальні методи та
прийоми розвитку фантазії (Г. Альтшулер), евристичні методи активізації творчої
діяльності, зокрема, діалог «Мозкова атака», «Діалог Дон Кіхота і Санчо Панси»,
діалог «Нарада піратів», діалог «Робінзона Крузо і П’ятниці», «Метод шести
капелюхів», методи та прийоми розвитку фантазії (Дж. Родарі), стратегії розвитку
конструкторської творчості системи КАРУС (В. Моляко).
Така методична варіативність забезпечувала оптимальне визначення тієї
конкретної форми, в яку втілюється навчальний матеріал при послідовній зміні
навчальних ситуацій,

що,

на

наш

погляд,

зберігає

інваріантність змісту

експериментального навчання, визначаючи його загальну ефективність.
Великі можливості для розвитку фантазії молодших школярів, на нашу думку,
мають предмети художньо-естетичного циклу, зокрема образотворче мистецтво та
художня праця, що поєднують у собі теоретичні і практичні заняття, результатом
яких є реальний продукт творчості дитини. Саме тому необхідно, щоб під час
навчання образотворчому мистецтву учні разом із засвоєнням знань, умінь і навичок
образотворчої діяльності набували досвід творчої діяльності. Разом із тим, аналіз
досвіду роботи шкіл, в яких нами проводилося експериментальне дослідження,
дозволяє стверджувати, що не завжди увага вчителів спрямовується на розвиток
фантазії учнів у процесі навчання образотворчому мистецтву.
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Основна тенденція у розвитку фантазії молодших школярів  це перехід до
більш адекватного і повного відображення оточуючої дійсності. У шкільні роки
підсилюється прагнення дітей до точного зображення різних предметів і явищ
навколишнього світу. Відповідно, підвищується їх вимогливість до виконання
малюнка. Приблизне й схематичне зображення їх уже не задовольняє. Оволодіння
відповідними знаннями, уміннями і навичками у процесі навчання образотворчому
мистецтву, розвиток критичного мислення, збільшення зорових уявлень про
оточуючу дійсність спонукає дітей пред’являти до своїх творінь вимоги, які, як
правило, випереджають їх образотворчі можливості. На шкільних уроках малюнки
оцінюються не тільки вчителем, але й однокласниками. Таким чином, змінюється
саме призначення малюнка. Тепер він призначений не тільки для самої дитини і
дуже поблажливих до неї близьких людей, але й для багатьох інших, і має бути їм
зрозумілим.
Психологи і педагоги (Л. Виготський [42], О. Дудецький [67-68], Є. Ігнатьєв
[82], М. Кириченко [98], Т. Козакова [92], Т. Комарова [103], В. Кузін [123],
Г. Люблінська [132], В. Мухіна [158], Ю. Полуянов [189-190], В. Роменець [216217], Н. Сакуліна [226], Я. Чеботова [284]), які приділили значну увагу розробці
питань розвитку образотворчої діяльності дітей, зазначають, що фантазія
гальмується і навіть згасає у тих випадках, коли дитина не володіє достатніми
знаннями, уміннями і навичками образотворчої діяльності. Адже нерідко можна
спостерігати ситуацію, коли учні наприкінці навчання у початковій школі
перестають любити малювати тому, що підвищений рівень вимог до своїх малюнків
не може бути задоволений через нестачу знань, умінь і навичок у сфері
образотворчої грамоти. Так, С. Рубінштейн відзначав, що розвиток творчої уяви
обумовлений певною мірою технікою, і її відсутність або недосконалість, її
неадекватність творчим завданням художника може скувати його фантазію.
Розглядаючи творчу діяльність художника, С. Рубінштейн писав: «Творчий
розвиток художника здійснюється часто в своєрідній діалектиці його творчих
задумів і його техніки; нові творчі задуми для свого втілення потребують інколи
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оволодіння новими технічними засобами; оволодіння новими технічними засобами
створює нові творчі можливості, відкриває простір для нових творчих задумів, а
нові творчі задуми потребують подальшого розвитку і вдосконалення техніки і т. д.»
[220, с. 302]. А тому учням необхідно оволодіти художніми техніками, матеріалами
й інструментами образотворчого мистецтва, що дозволить їм втілювати свої задуми
в нових творчих продуктах і сприятиме, таким чином, розвитку їхньої фантазії.
Окрім того, причиною занепаду фантазії є звичка учнів діяти за вказівкою
вчителя, зразком, шаблоном. Як правило, у процесі навчання образотворчому
мистецтву учні намагаються постійно вдосконалювати графічні образи, додавати до
них нові елементи, які відображають характерні риси зображуваних об’єктів.
Поступово графічні образи все більше починають відповідати реально існуючим
об’єктам. Проте в дитячому малюванні існує тенденція до закріплення звичних
графічних образів і, як наслідок, утворення так званих застиглих шаблонів.
Образотворчі шаблони являють собою досить міцні утворення, так як вони
відповідають елементарним вимогам і знаходять визнання в оточуючих людей.
Засвоюючи шаблон, дитина починає переносити його з одного малюнка в інший,
майже не замислюючись над його вдосконаленням, у зображенні його якось поіншому, а не в звичному вигляді. Закріплення графічних образів, перетворення їх на
шаблони є досить небезпечним як для розвитку фантазії, так і для розвитку дитячої
образотворчої діяльності взагалі. А тому завданням навчання образотворчому
мистецтву має бути засвоєння учнями нових графічних образів і руйнування
утворених шаблонів як неперервний процес [158].
Уміння уявити свій майбутній малюнок, створити його задум є найбільш
яскравим показником розвитку фантазії дитини. Створення задума  це, за словами
Е. Ільєнкова, здатність «побачити ціле раніше частин» [85]. Задум як загальна,
нерозгорнута ідея малюнка виникає у формі цілісного, проте ще не досить
конкретизованого образу. Створення в уяві цілісного і закінченого образу витвору є
необхідною умовою успішного його втілення. Характерною ознакою фантазії дітей
молодшого

шкільного

віку

є

довільність.

Саме

ця

особливість

фантазії
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безпосередньо пов’язана зі здатністю дитини породжувати свій власний задум
витвору, визначати план реалізації цього задуму, орієнтувати себе на результат,
тобто створення закінченого витвору.
Для втілення своїх задумів у творчих продуктах учням необхідно, як ми вже
зазначали,

оволодіти

художніми

техніками,

матеріалами

й

інструментами

образотворчого мистецтва, їх виражальними можливостями. Учитель має слідкувати
за тим, щоб у дітей були правильно підібрані матеріали й інструменти відповідно до
техніки, в якій вони будуть втілювати свої творчі задуми. Для розвитку фантазії
учнів учитель має познайомити їх з різними нестандартними техніками малювання:
плямографія, пуантилізм, ниткографія, малювання губкою, зубною щіткою,
аерографія, монотипія, акватипія, пластичне моделювання, комбінована аплікація.
Використовувати нестандартні аркуші паперу: різної фактури, різної форми, різного
кольору.
Діти, зазвичай, «бачать» на своїх малюнках те, що задумали, проте реально не
завжди все зображають. Автор малюнка знає свій задум і йому може здаватися, що
зображене є зрозумілим для оточуючих. Щоб оцінити, чи це так, потрібен глядач,
який бачить результат, а не намір художника. Діти мають навчитися умінню
створювати малюнок, оцінюючи його ніби очима оточуючих людей, дивлячись на
нього ніби зі сторони, «ставати» на позицію глядача. Для розвитку зазначеного
уміння вчитель може використовувати вправу «Художник-глядач». Учні працюють
в парах, де один із них займає позицію «художника», а другий  позицію «глядача».
Перед тим, як почати малювати, «художник» записує словесний виклад задуму на
аркуші паперу або розповідає його усно учневі, який буде критично оцінювати його
малюнок.

Таким

чином,

контроль,

здійснюваний

дитиною-«глядачем»

над

створенням малюнка, набуває для дитини-«художника» значення вказівки на
неправильний (відносно його задума) і недостатній (відносно його результату)
спосіб зображення. Це дозволяє «художнику» розгледіти свої дії та їх результат
очима іншої людини. Адже у процесі обговорення, яке відбувається у формі
запитань і відповідей, правки в змістове навантаження малюнка вносяться таким
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чином, щоб не словесні пояснення, а зорове сприймання малюнка визначало його
зміст. Після того як «художники» спільно з «глядачами» досягли єдиного бачення
малюнка, вони міняються місцями. В результаті виконання таких завдань в одній
дитині легко поєднуються почергово обидві позиції і, як наслідок, формується нова
– «художник-глядач» [189].
Варто зазначити, що розвиток фантазії учнів може здійснюватися лише в
творчій діяльності, спеціально організованій учителем у процесі навчання.
С. Рубінштейн, зокрема, розглядаючи взаємозв’язок творчої діяльності і ролі творчої
уяви у ній, писав: «Уява і творчість тісно пов’язані між собою. Зв’язок між ними,
проте, не такий, щоб можна було виходити з уяви як самодостатньої функції і
виводити з неї творчість як продукт її функціонування. Провідною вважається
зворотна залежність, уява формується у процесі творчої діяльності» [220, с. 300].
Саме тому на уроках образотворчого мистецтва слід використовувати завдання
творчого характеру, що спонукають учнів до творчого самовираження, сприяють
розвитку їхньої фантазії. Так, зокрема, вчителі можуть використовувати спеціальні
ігри-вправи, запропоновані нами, а також іншими психологами і педагогами [6; 12;
52; 63; 74; 116; 138; 143; 211; 259; 263]. Ось деякі з них:
«Загадковий інопланетянин». Учитель розповідає учням, що на далеких
планетах живуть інопланетяни. Їхня зовнішність залежить від форми планети, на
якій вони проживають. Наприклад, на планеті круглої форми живуть інопланетяни,
усі частини тіла яких круглої форми. Учням на власний вибір необхідно обрати
форму планети і відповідно їй зобразити інопланетянина, а також дати йому ім’я.
«Прямокутне королівство».

Учитель говорить учням: «Уявіть собі, що ви

вирушили в подорож по світу і раптом потрапили до Прямокутного (Круглого,
Квадратного, Трикутного, Ромбоподібного і т.д.) королівства. У ньому все без
винятку прямокутної форми. Намалюйте, яким ви уявляєте собі це королівство».
Учителю необхідно наголосити дітям, що залежно від того, в «королівство» якої
форми вони «потрапили», в своїх малюнках вони можуть використовувати
геометричну фігуру лише тієї ж самої форми, але багаторазово і яких завгодно
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розмірів.
«Цікава

мозаїка».

Учитель

пропонує

учням,

використовуючи

набір

геометричних фігур (коло, прямокутник, трапеція, трикутник), намалювати якомога
більше різних предметів. Причому кожну з запропонованих фігур можна
використовувати по декілька разів і яких завгодно розмірів. Не дозволяється лише
використовувати інші геометричні фігури та лінії.
«Закарлючки». Учитель роздає учням аркуші з зображеними на них
закарлючками. Після чого пропонує учням уважно придивитися до поданих
закарлючок і домалювати кожну з них до завершеного зображення. Утворені
зображення необхідно назвати і підписати.
«Дивовижні кола». Учитель роздає кожному учневі аркуш паперу, на якому
намальовані десять кіл, різних за розміром. Учням необхідно домалювати кола так,
щоб вийшло десять різних предметів, які мають округлу форму або в яких коло є
складовою

частиною.

Заохочується

оригінальність

мислення,

визначаються

нестандартні підходи до виконання завдання.
«Незакінчений малюнок». Учитель роздає учням аркуші з зображеними на
них окремими елементами. Учням необхідно, використовуючи запропоновані
елементи, зобразити тематичний малюнок, придумавши йому назву.
«Три фарби». Учитель пропонує учням взяти три фарби, які, на їх думку,
найкраще поєднуються між собою, і розфарбувати ними весь аркуш. Після цього
дітям необхідно придумати до своїх малюнків якомога більше назв.
«Музичний малюнок». Учитель включає для прослуховування будь-який
музичний твір і пропонує учням із закритими очима проводити на аркуші довільні
лінії у відповідності зі сприйманням музики, потім знайти в утвореному розмаїтті
ліній образи, обвести їх різнокольоровими олівцями, розмалювати, а також
підписати, придумавши їм назви.
«Малюнок у декілька рук». Учитель пропонує учням уявити будь-який
образ. Потім перший учень на аркуші паперу зображує окремий елемент загаданого
образу. Наступний учень, відштовхуючись від попередньо заданого елементу,
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продовжує малюнок, намагаючись використати зображення попередника для
реалізації власного задуму. Так само діють по черзі решта учнів. Кінцевий
результат, як правило, непередбачуваний і неочікуваний.
За бажанням усі ці ігри-вправи можуть бути видозмінені і доповнені як за
змістом, так і за методикою проведення. Як правило, діти швидко включаються у
запропоновану роботу. Вчителю при цьому необхідно пам’ятати, що лише
систематична, цілеспрямована робота сприятиме розвитку фантазії молодших
школярів. Вона ні в якому разі не повинна бути епізодичною чи штучно
відокремленою від програмного матеріалу навчального предмету. Таким чином,
розвитку фантазії учнів сприятиме удосконалення змісту уроків з образотворчого
мистецтва через використання системи творчих завдань.
Розвитку фантазії молодших школярів сприяє така ситуація, коли вони
розуміють

значення

творчої

діяльності,

яку

вони

виконують,

наприклад,

виготовлення святкової листівки для привітання мами. Створений в уяві позитивно
емоційно заряджений образ спонукає дитину працювати над розробкою та
втіленням свого задуму у творчому продукті. Створення нових змістовних образів
вимагає підпорядкування діяльності фантазії певній меті, добору необхідного
матеріалу. Без відповідного регулювання фантазування може перетворитися на
потік хоч і яскравих, але випадкових образів.
Між фантазією і емоціями існує тісний зв’язок, суть якого полягає у тому, що
залежно від того, в якому емоційному стані знаходиться людина, які почуття
сповнюють її, такі образи фантазії у неї виникають. Адже відомо, що будь-яка
емоція, почуття намагається знайти своє втілення у відповідних образах [42]. Тому
дуже важливо, щоб теми, які учні будуть намагатися розкрити у своїх витворах були
значимі для них, викликали емоційний відгук. Усе це вказує на те, що, наприклад,
під час малювання на вільну тему вчитель може запропонувати декілька тем, але не
обмежувати вибір тільки ними, а надати можливість учням самостійно обрати будьяку на свій смак.
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Значну роль у розвитку фантазії учнів відіграє організація колективної творчої
діяльності (наприклад, створення великих моделей, колективний малюнок крейдою
на асфальті, виготовлення костюмів і декорацій для інсценізації казки тощо).
Виконання учнями колективних творчих завдань, як правило, супроводжується
захопленням спільною метою, активним обміном творчими ідеями, виробленням
уміння

працювати

в

команді,

усвідомленням

власної

відповідальності

за

покращення загального результату. Крім того, більш здібні учні своїм прикладом
активізують менш здібних.
Потужним каталізатором дитячої творчості є власний приклад учителя,
безпосереднє виконання ним того чи іншого завдання (наприклад, створення на
демонстраційному аркушеві власного малюнка). У такому випадку в дітей
спостерігається захоплення роботою вчителя, прагнення працювати так само легко і
натхненно, а це – ще одна спонука до творчості. «Що може бути краще
фантазування разом із дітьми»,  зауважував П. Блонський. Розвитку фантазії учнів,
за його словами, сприяє «поштовх зі сторони вчителя, його робота разом з учнями,
сумісне фантазування» [20, с. 79].
З метою розвитку фантазії молодших школярів учитель може використовувати
різні форми уроку. Нестандартні уроки більше подобаються учням, ніж буденні
навчальні заняття. У них незвичні задум, організація, методика проведення.
Наприклад, урок-подорож, на якому діти подумки вирушають у подорож,
споглядають картини відповідної тематики, слухають музичні твори, створюють
малюнки на дану тему. Урок-екскурсія, під час якого учні разом з учителем
вирушають за межі класу з метою спостереження об’єктів і явищ оточуючої
дійсності, збагачення зорового досвіду, пам’яті, що сприяє розвитку фантазії учнів.
Адже процес створення нових образів уяви починається у дітей з загального 
передачі суттєвих ознак об’єкта на малюнку. Поступово за допомогою опори на
реальні сприйняття образ наповнюється окремими деталями, вдосконалюється.
Урок-вистава, побудований на конкретному театральному сюжеті, до якого учні
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самостійно створюють афішу, декорації, костюми, маски. Урок-картинна галерея, на
якому учні переглядають картини або певного автора, або на певну тематику. Твори
образотворчого мистецтва вчать дітей не тільки шукати джерело задумів для своїх
малюнків у навколишній дійсності, але й показують у ній те цікаве, чого раніше
вони самі не помічали. Урок-інтерв’ю, на якому учні спілкуються з професійними
художниками. Такий урок може проводитися у творчій лабораторії художника, що
дозволить учням на власні очі побачити народження витвору мистецтва, зрозуміти
ідейний задум художника, проникнути в глибинну сутність його витвору шляхом
перегляду ескізів, начерків, замальовок, записів думок про задум і його втілення.
Усе це, окрім того, допоможе учням зрозуміти, як ретельно відбирав художник
задум і засоби виразності для його втілення.
Ще одним методом розвитку фантазії учнів є усне малювання. Якщо реальна
образотворча діяльність будується на основі техніко-зображувальних можливостей,
якими володіє на даному рівні розвитку учень і до яких він у цьому віці ставиться
критично, то усне малювання здійснюється в уяві. Це дає можливість дитині
виходити за рамки безпосереднього досвіду образотворчої діяльності і здійснювати
роботу на рівні, наближеному до теоретичного.
Досить цікавим методом розвитку фантазії учнів є виконання ними
максимальної кількості ескізів і варіантів майбутнього малюнка, що виражають
ідею, з подальшим відбором кращого, оригінального рішення. Даний метод
називається «метод на вичерпування уяви». Запропонований Є. Ігнатьєвим, він
першочергово використовувався як метод констатації розвитку фантазії учнів.
Вперше як засіб розвитку фантазії використав його В. Кузін. Метод полягає у
виконанні учнями цілого ряду ескізів (якомога більше) на одну тему за обмежений
учителем час (10-15 хв.). Після завершення ескізної роботи учні повинні зробити
вибір кращого ескізу для виконання на його основі малюнка [123].
Створення нових образів фантазії завжди здійснюється за допомогою
спеціальних прийомів. Як зазначав С. Рубінштейн, «перетворення дійсності в уяві не
є чисто довільною її зміною, воно має свої закономірні шляхи, які знаходять своє
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вираження в типових способах або прийомах перетворення» [220, с. 304]. Зазвичай,
як ми зазначали раніше, виділяють такі основні прийоми фантазування, як
агглютинація, акцентування, гіперболізація, літота, схематизація, типізація. Для
того, щоб діти могли плідно фантазувати, вони повинні знати як це робити, тобто
володіти прийомами фантазування, а тому завдання вчителя – допомогти їм
оволодіти ними. Для цього він може використати спеціальні ігри-вправи,
запропоновані нами, а також іншими психологами і педагогами [30; 52; 78-79; 116;
138; 145-146; 212; 251; 253; 266; 311]. Ось деякі з них:
Агглютинація.
«Неіснуюча тварина». Учням пропонуються різні елементи зображень
тварин, з яких потрібно вигадати і намалювати неіснуючу тварину, назвати її,
розказати про її особливості.
«Натюрморт». Учням потрібно намалювати натюрморт на запропоновану
тему. Зазвичай художники малюють натюрморт з натури, але в даному випадку
учням необхідно створити в уяві власний натюрморт, а потім зобразити його на
папері. Можливі теми для натюрморту: «Метелик на квіточці», «Апельсини на
тарілці» і т. д.
«Подорож у майбутнє». Учням необхідно намалювати, якими вони себе
уявляють у майбутньому, наприклад через 10 років.
«Подорож у підводне царство». Перед виконанням завдання учитель може
прочитати учням уривки з казки Г. Андерсена «Русалонька», де змальований опис
підводного царства. Учням пропонується здійснити уявну подорож у підводний світ
і зобразити, що там можна було б побачити.
«Політ на іншу планету». Учням пропонується здійснити уявну подорож на
космічному кораблі на іншу планету і зобразити, що можна було б спостерігати з
ілюмінатора у відкритому космосі під час польоту.
Акцентування.
«Чарівники». Учитель роздає учням аркуші паперу, на кожному з яких
намальовані два однакові чарівники, і пропонує домалювати їх таким чином, щоб
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один із них перетворився на доброго чарівника, а другий – на злого. Для дівчаток
можна замінити зображення чарівників на чарівниць.
«Карикатури». Учитель пропонує учням намалювати карикатуру на будьякого казкового персонажа, або на людей, які оточують їх (наприклад, на занадто
балакучих, на тих, що пхають свій ніс, куди не треба і т.д.).
«Цікаві пейзажі». Учитель пропонує учням намалювати малюнки на
запропоновані теми: «Нічне місто», «Осінній ліс» і т. д.
«Дружні шаржі». Учитель пропонує учням намалювати дружні шаржі на
будь-якого казкового персонажа, або на людей, які оточують їх.
Гіперболізація  літота.
«Карлики й велетні». Учням потрібно намалювати портрет карлика або
велетня (на вибір дітей) так, щоб було зрозуміло, що це дійсно дуже маленька або
величезна людина.
Схематизація.
«На що це схоже ?» Учитель роздає учням аркуші зі схематичними
зображеннями. Учням необхідно написати на що схоже кожне зображення.
«Іграшкові подарунки». Учитель показує учням картки зі схематичним
зображенням іграшок. Учням необхідно відгадати, яка ж іграшка прихована у тому
чи іншому зображенні. Можна також запропонувати учням самостійно зробити на
аркушах схематичні зображення іграшок. Тоді кожна дитина представляє своє
зображення, а інші намагаються відгадати, яка іграшка в ньому прихована.
«Чарівні окуляри». Учитель розповідає учням про «чарівні окуляри», які
можуть бути будь-якої форми. «Чарівність» окулярів полягає у тому, що варто їх
лише одягнути, як усе навколо набуває їхньої форми. Так, одягнувши окуляри
квадратної форми, буде здаватися, що все навколо складається з квадратних
елементів. Учитель пропонує учням зразки «чарівних окулярів», які вони обирають
за власним бажанням. І дає їм завдання зобразити, що вони побачать, одягнувши
«чарівні окуляри», коли вийдуть на прогулянку до лісу, зоопарку і т. д.
Типізація.
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«У світі професій». Учитель пропонує учням намалювати професійні образи,
наприклад, лікаря, вчителя, будівельника і т. д., а потім розказати про свої малюнки,
зокрема про те, які ознаки вони виділили в представників цих професій. Так,
розглядаючи й обговорюючи малюнки, можна виявити типові ознаки, характерні
для людей тієї чи іншої професії.
«Вирази обличчя». Учитель показує плакат, на якому схематично зображені
обличчя, кожне з яких виражає певну емоцію, і пропонує учням, уважно
розглянувши їх, назвати, які емоції виражає кожне з них, а також сказати, які вирази
обличчя найбільш типові для людей веселих, сумних, сердитих і т. д.
На особливу увагу в розвитку фантазії молодших школярів заслуговує
ілюстрування казок. Усі діти, без перебільшення, люблять читати казки, а також
розглядати ілюстрації до них. А тому, вчитель може запропонувати учням на
власний вибір обрати казки, вибрати з них найулюбленіші епізоди і, уявивши себе
художниками-ілюстраторами, намалювати до них ілюстрації. Можна запропонувати
учням намалювати ілюстрації до художнього твору, або портрет улюбленого
персонажа, або зобразити пейзаж, описаного у творі. Це також сприятиме
синтезуванню образів в уяві шляхом агглютинації, акцентування, гіперболізації,
літоти, схематизації і типізації.
Слово дозволяє зі значно більшою легкістю, ніж малювання, передавати
складні взаємозв’язки, особливо внутрішнього характеру. Але й по відношенню до
зовнішньої дійсності слово набагато легше передає рух, динаміку, складність якоїнебудь події, ніж це може зробити малюнок.
Найбільше можливостей для розвитку фантазій учнів засобами слова у
початкових класах мають уроки читання та української мови. Саме ці уроки повною
мірою покликані забезпечувати розвиток літературної творчості учнів, сприяти
становленню їх творчої особистості. Про це, зокрема, йдеться у Державному
стандарті початкової загальної освіти [64]. Відповідно до цього документу по
закінченню вивчення курсів «Читання» та «Українська мова» учні повинні:
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 уміти усно й письмово висловлюватися на вільно обрану чи запропоновану
вчителем тему про почуте, прочитане, побачене, пережите;
 уміти вносити доповнення і зміни до тексту, створювати свої варіанти
розвитку сюжету твору, різні види творчого переказу, відтворювати в уяві картини
життя, художні образи, зображені письменником;
 уміти складати твори-мініатюри, художні описи за спостереженнями у
природі, на основі побаченого;
 уміти вигадувати загадки, вірші, лічилки, художні оповідання;
 колективно та індивідуально інсценізувати художні твори, життєві ситуації.
Із розвитком мовлення в дітей з’являється можливість займатися літературною
творчістю.

Розглядаючи

своєрідні

риси

літературної

творчості

школярів,

Л. Виготський зазначав, що до неї діти повинні «дорости», тобто мати достатній
запас особистих переживань, набути необхідний життєвий досвід, оволодіти
писемним мовленням, розвиток якого в молодшому шкільному віці ще значно
відстає від усного мовлення. Саме тому, як він вважає, тільки починаючи з
підліткового віку можна говорити про літературну творчість дітей у повному
розумінні цього слова [42].
Погоджуючись із Л. Виготським у тому, що включення в літературну
творчість потребує важливих психологічних передумов, можна зауважити, що,
згідно досліджень Л. Балацької [9], А. Богуш [23], С. Вербицької [30], Н. Гавриш
[46], О. Меліка-Пашаєва [148], З. Новлянської [148; 166], О. Савченко [224] значна
частина цих передумов може з’явитися у дітей ще в молодшому шкільному віці, а не
в підлітковому, – правда, за умови використання особливих засобів уведення дітей у
світ літератури.
Відомо, що письмове висловлення думок і почуттів молодшим школярем
значно відстає від його здатності усно висловлювати їх. Опанування писемною
мовою учням 1-2 класів дається нелегко. Це породжує деяку невідповідність темпів
розвитку усного й писемного мовлення дітей. Писемне мовлення в учнів цього віку
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значно відстає від усного. Лише поступово писемна мова удосконалюється і вже у 34 класах учні можуть відносно вільно користуватися нею під час написання творів,
письмових переказів. Хоча, як показують наші спостереження, переважна більшість
дітей усе одно творять краще усно, ніж письмово.
Пояснення невідповідності у розвитку усного й писемного мовлення полягає
головним чином у розрізненні ступеня важкості того чи іншого засобу вираження
для учня. Так, коли перед учнем стоїть більш важке завдання, ніж зазвичай, він
починає виконувати його так, ніби є значно меншим за віком, ніж насправді. За
словами П. Блонського, якщо порівнювати усну розповідь і письмовий її виклад, то
виявляється, що семирічна дитина пише так, як могла б розповісти те ж саме
трирічна дитина, тобто рівень розвитку дитини відразу помітно знижується при
переході до більш важчої для неї письмової форми висловлення [20].
Писемне мовлення пов’язане з більшими труднощами внаслідок того, що воно
має свої закони, дещо відмінні від законів усного мовлення, закони, з якими дитина
прийшовши до школи починає знайомитися й оволодіває лише з часом.
Дуже часто труднощі переходу учня від усного до писемного мовлення
пояснюються більш глибокими внутрішніми причинами. Усне мовлення зрозуміле
дитині, адже виникає з живого спілкування з іншими людьми, є природною
реакцією, відкликом дитини на те, що відбувається навколо неї, стосується
безпосередньо її. При переході до писемного мовлення, досить відстороненого й
умовного, дитина часто не розуміє, для чого потрібно писати. У неї відсутня
внутрішня потреба писати [44].
За словами П. Блонського, розвиток дитячої літературної творчості стає
відразу більш легким і успішним тоді, коли учня спонукають писати на таку тему,
яка є для нього зрозумілою, хвилюючою і, головне, такою, що спонукає до
вираження у слові свого внутрішнього світу. Дуже часто учень погано пише через
те, що йому просто нічого написати. «Необхідно привчати дитину, – говорив
П. Блонський, – писати тільки про те, що вона добре знає, про що багато й глибоко
думала. Немає нічого шкідливішого для дитини як давати їй теми, над якими вона

209

мало міркувала, про які у неї мало що є сказати. Це означає виховувати
беззмістовного, поверхневого письменника. Щоб виховати в дитині письменника,
необхідно розвивати у неї великий інтерес до оточуючого життя. Найкраще дитина
пише про те, що дуже її цікавить, особливо, якщо вона у цьому розібралася.
Потрібно привчати дитину писати про те, що її дуже цікавить і про що вона багато й
глибоко думала, що вона добре знає і в чому добре розбирається. Необхідно
привчати дитину ніколи не писати про те, чого вона не знає, в чому не розібралася і
чим не цікавиться. А між тим, учителі часто чинять якраз навпаки і тим самим
гублять у дитині письменника» [21, с. 39-40].
Учителі мають дбати про те, щоб в учнів був достатній словниковий запас,
оскільки дуже часто його обмеженість перешкоджає вираженню у слові багатих
образів фантазії, що виникають у дітей.
Крім того, що стосується письмових робіт, молодші школярі часто бояться
висловлювати

свої

думки

через

незнання

граматичних

правил.

А

тому

рекомендується вводити творчі завдання, в яких би граматичні помилки при
оцінювання не враховувалися. Про це попереджають учнів, їх просять вільно і
спокійно висловлювати свої думки.
Цільова установка на розвиток фантазії дітей у початкових класах залишається
нереалізованою, оскільки, з зауважень учителів, а також наших власних
спостережень, виявлено, що в навчально-методичних посібниках недостатня
кількість завдань, спрямованих на розвиток цієї психічної функції. У цілому це
зауваження справедливе, якщо не враховувати розрізнених і часто некоректно
сформульованих завдань типу «Складіть розповідь за сюжетною картиною»,
«Словесно намалюйте картину після прочитання літературного твору» і т. п. Такі
завдання мають дуже загальний характер і ведуть до простого переказу, так як
«зробити» словесну картину до всього тексту досить складно, але цього можна
досягти на конкретному епізоді, рядкові твору.
На уроках читання діяльність відтворювальної уяви зазвичай замінена
простим, часто механічним переказуванням з пам’яті. Зважаючи на те, що просте
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переказування прочитаного твору частіше активізує діяльність пам’яті дітей, а не
уяви, можна запропонувати таких два прийоми (словесне і дійсне малювання), які,
на нашу думку, повинні активізувати відтворювальну уяву учнів. Так, перед усним
переказом їм спочатку потрібно словесно намалювати картини до окремих епізодів
прочитаного твору, потім на окремих аркушах олівцями намалювати ілюстрації, і
тільки після того переказувати. У функціях усного і дійсного малювання є багато
спільного: спрямовані на активізацію в учнів зорових образів на основі їх
словесного опису. Коли слухаєш або читаєш оповідання, казку, вірш і т.п., то не
завжди з усього почутого або прочитаного вдається відтворити яскраві образи,
тобто не всі уявлення виникають, а з тих, що виникають, не всі розгорнуті. У
завданні «Уявіть, що ви малюєте», «Намалюйте словесно» відтворювальний образ
має бути найдокладнішим. Такий методичний прийом докорінно відрізняється від
завдання, яке вчителі часто ставлять перед учнями: «Розкажіть, які картини ви
намалюєте». Так, якщо в першому випадку при словесному малюванні учні мають
докладно розповісти, що і як вони малюватимуть, уявляючи собі, що вони
намалюють спочатку, що пізніше, тобто зображатимуть процес, то в другому
випадку вони тільки називають уявлювані картини. В школі дуже часто перше
завдання підмінюється другим, тому що словесне малювання – складне завдання і не
кожний учитель навчає дітей цьому вмінню.
У ситуації реального малювання ілюстрацій до художнього твору живописні
засоби наближають події до ступеня найповнішого зорового бачення основних
складових частин. Уміння графічно зображувати те, що уявляєш, загострює зір,
робить більш повним відтворювальний образ.
На відміну від словесного малювання, в якому більше дієвості (адже діти
зображують переважно дії героїв), у реальному малюванні більше описовості, дії
зображуються статично і тільки словесні пояснення учнів, які супроводжують
процес малювання, надають динамічності зображеному.
Наші спостереження показують, що завдання просто переказати прочитане
через часте його застосування не завжди є продуктивним. Завдання «перекажіть»
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найчастіше веде до того, що учні механічно, словами автора відтворюють зміст
прочитаного. Тоді як словесне малювання пробуджує інтерес, стимулює до
вживання слів, якими володіють учні у своєму запасі, тобто активізує їхній
словниковий запас, породжує потребу розповісти текст своїми словами. Від цього
перекази учнів стають значно цікавішими. А тому, перед учнями треба ставити
відмінні завдання, уміло використовуючи для цього словесне і реальне малювання,
які пожвавлюють діяльність їхньої уяви. Проте не всі вчителі навчають дітей
словесно малювати. Найчастіше словесне малювання замінюється тим, що учні
тільки називають картини, які можна намалювати. Словесне малювання не може
бути повноцінним засобом активізації діяльності уяви, якщо воно зводиться тільки
до виділення і називання картин.
Реальне малювання є одним із засобів активізації уяви учнів, який на жаль,
найменше використовується вчителями. Вони

поясняють це тим, що дітям для

цього потрібно багато часу. У такому випадку можна запропонувати учням робити
ілюстрації вдома до тих творів, що даються для самостійного читання. Такий
методичний прийом дає дуже багато. По-перше, учень читатиме твір дуже уважно,
щоб схопити не тільки загальне, а й подробиці, буде намагатися зрозуміти все, про
що йдеться. По-друге, оскільки картина намальована, то можна бути певним, що
учень зрозумів твір. По-третє, намальована картина показує нам, що учень зрозумів,
що зрозумів не так, що пропустив.
Для того, щоб літературна творчість дітей здійснювалася більш ефективно
учителю необхідно дотримуватися наступних умов її організації:
 приваблива тематика творів (учні з задоволенням будуть займатися
літературною творчістю, якщо запропонована тема для них буде цікава, зрозуміла,
близька);
 доцільна, цікава для дітей цього віку форма літературної творчості (казка,
жартівливі віршики, нісенітниці, лічилки, скоромовки, загадки, твори-описи);
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 демонстрація зразків творчих робіт (необхідно пропонувати зразки лише
дитячих творів);
 ознайомлення з прийомами та методами літературної творчості (прийоми
Дж. Родарі, прийоми ТРВЗ, основні прийоми фантазування);
 робота над удосконаленням творчих робіт, їх редагування (необхідно
приділяти увагу редагуванню творів, оскільки важливим є не тільки етап реалізації
твору, а й інші етапи – контроль і корекція. Зазвичай останні два етапи
здійснюються вчителем, однак можна запропонувати самим учням (робота в парах,
окремих групках) удосконалювати свої власні твори та твори товаришів);
 організація практичної спрямованості літературної творчості (ця умова
сприяє виникненню позитивної мотивації літературної творчості та здійснюється
через: публікації у класних та шкільних стінгазетах, літературних журналах,
виступи на літературних вечорах, концертах, інсценізації, драматизації власних
творів).
Значну роль у розвитку літературної творчості учнів відіграє організація їх
колективної творчої діяльності. Виконання учнями колективних творчих завдань, як
правило, супроводжується захопленням спільною метою, активним обміном
творчими ідеями, крім того, більш здібні учні, активізують своїм прикладом менш
здібних.
Робота з розвитку фантазії молодших школярів засобами слова зазвичай
недооцінюється у традиційній методиці. Формування цієї психічної функції, як
правило, відбувається стихійно та безсистемно, використовуються одноманітні
прийоми. На нашу думку, з метою розвитку фантазії молодших школярів засобами
слова учителю доцільно також познайомити учнів з прийомами та методами
словесної творчості, запропонованими Дж. Родарі у книзі «Граматика фантазії»
[212]. «Ця книга,  за словами автора,  може бути однаковою мірою корисною всім,
хто вважає за необхідне, щоб фантазія зайняла належне місце у вихованні
підростаючого покоління, хто покладає великі надії на творче начало в дітей, хто
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знає, яку вивільнювальну роль може відігравати слово». «Вільне володіння словом 
усім»,  такого девізу, на думку Дж. Родарі, мають дотримуватися ті, хто навчає
словесній творчості дітей [212, с. 1415].
Специфікою уроків природознавства є те, що їх зміст переважно апелює до
образної сфери учнів, змушує їх уявляти образи таких об’єктів, яких вони самі
безпосередньо не сприймають у даний момент і не сприймали в минулому
(наприклад, створення образів різних місцевостей, людей, тварин, рослин, різних
природніх явищ, небесних тіл і систем і т. д.).
Урок природознавства в початковій школі – це ідеальний матеріал для
створення проблемних ситуацій із пропозиціями: «Знайдіть…», «Доведіть…»,
«Встановіть…» і т. д. Саме на цих уроках у дітей виникає дуже багато питань:
«Чому?», «Як?», «Звідки?», «Навіщо?».
Важливою умовою розвитку фантазії у молодших школярів на уроках
природознавства є організація спостережень довкілля. В. Сухомлинський закликав
учителів навчати учнів думати, фантазувати серед чудової краси природи. Ним були
розроблені та впроваджені в практику різноманітні форми організації спостережень.
Так у школі під блакитним небом проводилися уроки милування природою, під час
яких діти вчилися спостерігати, досліджувати місцевість, у якій проживають,
перевіряти народні прикмети, пов’язані з погодою, знаннями рослинного і
тваринного світу. Сезонні екскурсії, уроки в «зелених класах», заочні «подорожі» по
земній кулі – збагачували учнів знаннями про навколишню дійсність, давали
матеріал для виконання творчих завдань [257].
На

уроках природознавства

слід

використовувати

завдання

творчого

характеру, що спонукають учнів до творчого самовираження, сприяють розвитку
їхньої фантазії. Так, зокрема, вчителі можуть використовувати спеціальні ігривправи, запропоновані нами, а також іншими психологами і педагогами [18; 52; 143;
211; 259; 262; 311]. Ось деякі з них:
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«Пейзаж далекої планети». Учитель пропонує учням здійснити уявну
подорож на космічному кораблі і намалювати, що можна було б спостерігати з
ілюмінатора, знаходячись у відкритому просторі.
«На що це схоже?». Учитель пропонує учням поспостерігати за певними
об’єктами природи навколо них і сказати на що вони їм схожі. Наприклад, на що
схожі хмари, зламана гілка, дерево, камінь і т. д.
«Відкрий красу». Учитель пропонує учням спостерігати, милуватися тим, як
опадає листя, як заходить сонце, танцює метелик, виблискує світлячок, зачаровує
кольорами райдуга; прислухатися до шелесту листя, до дзюрчання струмочка, співу
пташок, хору коників-стрибунців тощо.
«Осінні листочки».Учитель дає дітям завдання намалювати декілька різних
геометричних фігур олівцем. Наступне завдання – кожну геометричну фігуру
перетворити на схожий за формою листочок та розфарбувати його (наприклад,
трикутник – береза, коло – липа).
«Фантастична тварина». Учитель пропонує учням намалювати фантастичну
тварину,назвати її, розказати про її особливості.
«Фантастична рослина». Так само, як і в попередньому завданні, вчитель
пропонує учням придумати фантастичну рослину, дати їй назву, розповісти про неї.
«Якби тварини вміли говорити». Учитель розповідає учням, що тварини
живуть майже в усіх куточках Землі, а тому бачать та чують те, що нам, людям,
ніколи не побачити і не почути. Він пропонує учням уявити, про що тварини
розповіли б нам про своє життя, якби могли говорити людською мовою. Аналогічну
до цієї можна виконати вправу «Якби рослини вміли говорити».
«Що було б, якби..?». Учитель пропонує учням відповісти на питання: «Що
було б, якби..?» (наприклад: «тварини почали розмовляти», «рослини почали
розмовляти», «з’явилася п’ята пора року» і т. д.). Такі питання стимулюють дітей до
фантазування, висловлення оригінальних ідей.
«Музей природи». Під час прогулянки до лісу кожний збирає до свого кошика
чи пакета все, що зустріне особливе, надзвичайне – за формою, структурою,
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забарвленням. Наприклад, кольорові камінці, шматочки кори, фрагменти коріння, сухі
квіти, плоди тощо. Матеріали використовуються під час роботи в класі. Знайдене
можна доповнювати, домальовувати, дофарбовувати, доліплювати для створення
повного образу. Фантазія дітей підказує найфантастичніші варіанти: шматок коріння
– казковий змій, фрагмент кори – гірський пейзаж і т. ін.
«Аромати природи». Під час прогулянки вчитель пропонує дітям заплющити
очі та відчути, чим пахне, наприклад, сонце або зірки, ліс чи річка, вітер чи дощ.
Відчути момент, вдихнути все що навколо і порадіти тому, що ми можемо так
відчувати.
«Подорож у майбутнє». Учня необхідно намалювати, якими вони себе
уявляють у майбутньому, наприклад через 10 років.
«Репортаж з майбутнього». Учитель пропонує учням спробувати уявити і
розповісти, якими вони бачать себе в майбутньому: як будуть виглядати, де будуть
жити, працювати, як будуть почувати себе і т. д. Можна запропонувати придумати й
розказати оповідання «Один день з майбутнього».
«Подорож у підводне царство». Перед виконанням завдання учитель може
прочитати учням уривки з казки Г. Андерсена «Русалонька», де змальований опис
підводного царства. Учням пропонується здійснити уявну подорож у підводний світ
і зобразити, що там можна було б побачити.
«Політ на іншу планету». Учням пропонується здійснити уявну подорож на
космічному кораблі на іншу планету і зобразити, що можна було спостерігати з
ілюмінатора у відкритому космосі під час польоту.
«Цікаві пейзажі».

Учитель пропонує учням намалювати малюнки на

запропоновані теми: «Зимовий ранок у місті», «Осінній ліс», «Весняна повінь»,
«Літній дощ» і т. д.
На уроках математики вчителі також можуть розвивати фантазію у молодших
школярів. Мета уроків математики – розвивати фантазію молодших школярів
засобами математики, навчити учнів шляхом створення уявних ситуацій виходити за
межі звичних математичних контекстів, позбавлятися шаблонів у процесі виконання
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завдань, але в той же час співвідносити власний «політ фантазії» з вимогами
конкретного навчального завдання.
«Образ цифри». Учитель пропонує учням відповісти на що або на кого
схожа та чи інша цифра.
Таку ж вправу можна провести з геометричними фігурами, запитавши, на що
схожа та чи інша геометрична фігура.
«Казкові задачі». На уроках математики учні зазвичай розв’язують задачі.
Учитель може запропонувати дітям самим придумати задачі, але такі, щоб їх
хотілося розв’язати іншим дітям. Для цього нехай в умові задачі будуть фігурувати
казкові персонажі – наприклад, Буратіно, Мальвіна, Кунг фу Панда, Людина Павук
або Попелюшка і т. ін. Можна попрацювати в парах, обмінятися задачами та
розв’язати їх.
«Чарівні окуляри». Учитель розповідає учням про «чарівні окуляри», які
можуть бути будь-якої форми. «Чарівність» окулярів полягає у тому, що варто їх
лише одягнути, як усе навколо набуває їхньої форми. Так, одягнувши окуляри
квадратної форми, буде здаватися, що все навколо складається з квадратних
елементів. Учитель пропонує учням зразки «чарівних окулярів», які вони
обирають за власним бажанням. І дає їм завдання зобразити, що вони побачать,
одягнувши «чарівні окуляри», коли вийдуть на прогулянку до лісу, зоопарку і т. д.
«Нова геометрична фігура». Учитель пропонує учням придумати нову
геометричну фігуру і дати їй назву. Наприклад, внаслідок сполучення квадрата і
кола виникла нова фігура – квадроколо.
«Збільшення-зменшення». Учитель пропонує учням

уявити, що в них є

чарівна паличка, яка може збільшувати або зменшувати будь-що – розміри, вагу,
ріст, час, відстань, швидкість і т. д. Після чого ставить їм запитання: «Щоб ви хотіли
збільшити або зменшити?» Діти пропонують свої варіанти відповідей. Тоді вчитель
ускладнює завдання додатковими запитаннями: «І що з цього вийде? До чого це
приведе? Чому ви хочете це збільшити або зменшити?» Потім учитель пропонує
учням випробувати дію чарівної палички на них самих: «Який буде ваш зріст, якщо
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його збільшити вдесятеро? А якщо зменшити вдесятеро? Скільки кілограмів ви
будете важити, якщо збільшитесь у двадцять разів? А якщо зменшитесь у стільки ж
разів?» (учні обов’язково роблять розрахунки в зошитах). Кожного разу після
розрахунків учитель запитує учнів: «І що з цього вийде? До чого це приведе?»
«Прискорення-уповільнення». Учитель розповідає учням, що прискорювати
або уповільнювати можна швидкість будь-яких процесів. Для активізації фантазії
учнів учитель ставить запитання на взірець: «Що буде, якщо..?», «Що відбудеться,
якщо..?» Наприклад: «Що буде, якщо Земля стане обертатися в 24 рази швидше?»,
«Що буде, якщо пори року триватимуть по 100 років?», «Що буде, якщо рік
триватиме один день?», «Що буде, якщо урок триватиме одну хвилину?» і т. д.
Великі можливості для розвитку фантазії молодших школярів, залучення їх до
творчої діяльності мають уроки художньої праці. Цьому сприяють використання на
уроках різних матеріалів (різної фактури і кольору папір, тканина, природний
матеріал, підручний матеріал, олівці, фарби, воскові олівці, фломастери, глина,
пластилін, тісто) та нетрадиційні техніки створення виробів (штампування, квілінг,
фелтінг (сухе та мокре валяння), паперопластика, пап’є маше, декупаж, аплікація,
лозоплетіння, бісероплетіння).
Особливо важливим аспектом розвивальної роботи є ознайомлення молодших
школярів з народними традиціями у мистецтві, взірцями народної творчості, які є не
тільки трансляторами способів художньої діяльності, але й інструментами засвоєння
досвіду національної історії, культурних норм, естетичних смаків.
У наш час спостерігається невпинне зростання інтересу як з боку педагогічної
науки, так і психологічної до такого вічного й невичерпного джерела педагогічної
мудрості, як народна педагогіка, значення якої у навчанні і вихованні підростаючого
покоління надзвичайно велике. У результаті навчально-виховних дій мільйонів
людей протягом століть сформувався певний педагогічний досвід, який з часом
викристалізувався у велику педагогічну мудрість − народну педагогіку.
Необхідність

використання

народної

педагогіки

в

сучасній

школі

зумовлюється багатьма факторами. По-перше, сприяє повній реалізації принципу
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зв’язку школи з життям народу. По-друге, забезпечує наступність між дошкільним і
шкільним навчанням, полегшує перехід від сімейної обстановки до шкільної. Потретє, збагачує, урізноманітнює, а водночас оптимізує роботу вчителя [249].
Вагоме місце в народній педагогіці відводиться розвитку творчого потенціалу
дітей, зокрема їхньої фантазії, яка є основною характеристикою творчої особистості,
її діяльності. Видатні педагоги К. Ушинський [269], В. Сухомлинський [256-257]
підкреслювали, що фантазія має велике значення для творчого розвитку дитини, а
тому вважали помилкою, коли вдома і в школі їй не приділяють належної уваги.
Неоціненним стимулюючим засобом розвитку фантазії є дитячий фольклор,
який охоплює словесну творчість дорослих для дітей (колискові пісні, пестушки,
потішки, забавлянки, небилиці, казки про тварин, побутові казки, чарівні казки,
бувальщини, билиці), творчість дорослих, яка з часом перейшла в дитячий
репертуар (заклички, примовки, приспівки, ігрові пісні, лічилки), і безпосередньо
дитячу творчість (скоромовки, дражнилки) [248; 249].
Варто зауважити, що діти на основі почутих творів різних жанрів складають
свої власні твори, охоче вдаються до словесної творчості.
Особливе місце у розвитку фантазії дітей у народній педагогіці посідає казка,
яка спонукає дитячу фантазію активізуватися. «Казка, гра, фантазія,  зауважував В.
Сухомлинський,  животворне джерело дитячого мислення, благородних почуттів і
прагнень… Через казкові образи в свідомість дітей входить слово з його
найтоншими відтінками… Без казки  живої, яскравої, що оволоділа свідомістю і
почуттями дитини,  неможливо уявити дитячого мислення і дитячої мови як
певного ступеня людського мислення і мови» [256, с. 176-177].
Потрібно зазначити, що яскраві образи, які виникають у дітей під час слухання
різноманітних творів, тривалий час зберігаються у дитячій пам’яті, а потім
знаходять своє втілення в іграх, стають одним із джерел їх сюжетно-рольового
змісту.
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Важлива роль у розвитку фантазії дітей у народній педагогіці відводиться
народній грі та іграшці. В іграх дітей найкраще відображені прояви їхньої фантазії
(створення уявної ситуації, символічний характер ігрових дій та їх результатів,
використання предметів-замінників, виконання різноманітних ролей, побудова
власного сюжету). Народна педагогіка виділяє дві основі групи ігор. Ігри першої
групи виникають самі по собі. У них діти наслідують функції дорослих, те, що в
майбутньому стане для них серйозним обов’язком − трудовим, сімейним,
громадським. Другу групу становлять ігри, спеціально вигадані для розваги [249].
Постійним супутником дитячої гри є іграшка − умовне відображення реальних
предметів, річ, призначена дітям для гри і забави. Іграшка є відтворенням у тій чи
іншій спрощеній, узагальненій і схематизованій формі предметів з життя і
діяльності суспільства, пристосованих до особливостей дітей певного віку. Кустарна
українська народна іграшка завжди виготовлялася в дусі давньоруських народних
мистецьких і педагогічних традицій, але водночас не була позбавлена й
національного забарвлення. На Україні найпопулярнішими були іграшки, які
відтворюють предмети хатнього вжитку, знаряддя сільськогосподарської праці,
засоби транспорту, свійські тварини, а також лялька [249].
Вважалося, що діти не повинні мати багато іграшок та здебільшого мали
виготовляти їх самі чи за допомогою дорослих. Цим виховувалася в дітей
бережливість й винахідливість, стимулювалася й підтримувалася їхня власна
творчість. Розвитку фантазії дітей сприяла така ситуація в сім’ї, коли дорослі, поперше, пропонували дитині мінімум готових іграшок, старалися зробити так, щоб
вона гралася з іграшками, які зробила сама, або у створенні яких сама безпосередньо
брала активну участь. По-друге, спонукали дитину знаходити собі іграшки серед
предметів, які її оточують. Таким чином, визнавали за дитиною право долучати до
числа іграшок усі реальні предмети оточуючої дійсності.
Застережливе ставлення до готових іграшок пояснюється тим, що вони дуже
часто не дозволяють дитині реалізувати властиву їй дослідницьку активність,
мобілізувати нестримну фантазію. Вони є цікавими для дитини лише на перших
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порах. Крім того, помічено, що велика кількість готових іграшок розсіює увагу
дитини, їй буває важко зосередитися на чомусь одному.
Часто нова готова іграшка дуже швидко залишається поза увагою дитини,
поступаючись місцем простим предметно неоформленим іграшкам: клаптикам
тканини, камінчикам, дерев’яним брусочкам, гілочкам, шматочкам скла і т. п. Вони
дозволяють повною мірою проявити фантазію, дають широке поле можливостей для
створення нових оригінальних витворів. Дитині набагато цікавіше те, що не має
жорстко фіксованих функцій, а тому може бути використане в різних цілях.
Дуже часто, як уже зазначалося, діти для своїх ігор намагалися пристосувати
реальні предмети, що їх оточували. Причому могли використовувати їх не за
призначенням. Так, наприклад, хлопчик може «осідлати» соняшничину і «їхати»
наче на справжньому коні. Уміння дитини варіативно використовувати предмет,
відкриваючи в ньому нові властивості, вважається показником розвиненої фантазії.
Заохочувала народна педагогіка й схильність дітей до малювання. Потяг до
малювання у дітей виявляється досить рано і батьки усіляко намагалися його
підтримувати, розуміючи, що навіть незграбний дитячий малюнок  цілком творчий
продукт, політ фантазії маленьких художників. На розвиток у дітей художнього
смаку впливали художні картини, які висіли на стінах майже у кожній оселі, а також
спонукання батьків уважно спостерігати за красою навколишнього світу [249].
Розвитку фантазії дітей сприяло залучення їх до декоративно-прикладного
мистецтва з його різноманітними формами, які органічно вплітаються у повсякденне
життя кожної української сім’ї. Правильно робили ті батьки, які передавали у
спадок своїм дітям знання, вміння і навички з художнього килимарства і ткацтва,
вишивання, гончарства, настінного розпису, писанкарства, художньої обробки
дерева, скла і металу [249].
Значний вплив на розвиток фантазії дітей завжди мали народний театр, пісні і
танці. Український народний театр бере свій початок від давньоруських мандрівних
акторів − скоморохів. Найбільшого поширення на Україні у ХVІІ − ХVІІІ ст. набрав
народний театр у вигляді пересувного лялькового театру − вертепу, інтермедії, які
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користувалися серед народу великою популярністю. Творчий розвиток дітей в
українській сім’ї досить плідно забезпечувався засобами драматизації. Народна
драма як сукупність різних за формою і способом виконання уснопоетичних творів,
складалася у ході театралізованої гри. Характерні ознаки народної драми:
синкретичність (поєднання слова, музики, співу, танцю), імпровізація, комізм і
пародія надавали цим формам неабиякої привабливості. Діти з великим натхненням
брали участь у драматично-обрядових дійствах, матеріалом для яких слугували
казки, хороводні пісні, календарно-обрядова поезія, весільні обряди тощо.
Входження в уявну ситуацію, перевтілення в різні образи, виготовлення костюмів та
декорацій сприяло розвитку фантазії дітей [249].
Також, народна педагогіка має такий могутній засіб творчого розвитку дітей,
як народна музика. Дітей у сім’ї залучали до музики через слухання творів, спів та
навчання гри на народних музичних інструментах − скрипці, дримбі, гармоні,
сопілці, бандурі, цимбалах, трембіті. Дуже добре, якщо батьки також любили
музику, грали на музичному інструменті, передавали у спадок своїм дітям як цей
інструмент, так і вміння володіти ним. Таким чином, ознайомлення дітей з
різноманітними музичними творами, оволодіння ними технікою гри на музичних
інструментах, спонукання їх до створення власних творів безперечно сприяло
розвитку дитячої фантазії [249].
Таким чином, з метою розвитку фантазії молодших школярів учителі можуть
широко використовувати як в урочний, так і позаурочний час надбання народного
педагогічного досвіду. Діапазон застосування засобів народної педагогіки, на наш
погляд, дуже великий, майже не обмежений. Усе залежить від винахідливості й
творчої ініціативи самого вчителя, який завжди може і повинен доречно включити
той чи інший елемент народної педагогіки у свою роботу.
Формувальний експеримент з учнями експериментальної групи включав
також позаурочні творчі заходи, зокрема проведення різноманітних свят, конкурсів,
вікторин, екскурсій, відвідування творчих майстерень, створення виставок творчих
робіт, класних стінгазет тощо.
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3.2. Аналіз ефективності психолого-педагогічної програми на етапі
форувального експерименту
Формувальний експеримент проводився з учнями 4-х класах на програмному
матеріалі шкільних навчальних предметів: математики, читання, української мови,
природознавства, художньої праці та малювання із застосуванням інноваційних
технологій розвитку фантазії (методи, прийоми, засоби, нетрадиційні форми
проведення уроків), а також на заняттях тренінгу «Учимося фантазувати», що
проводилися один раз на тиждень протягом трьох місяців. Програма розвитку
фантазії молодших школярів включала в себе також такі види позаурочної роботи,
як проведення різноманітних свят, конкурсів, вікторин, екскурсій, відвідування
творчих майстерень, бібліотек, створення виставок творчих робіт, класних стінгазет
тощо, які також були спрямовані на стимуляцію і розвиток фантазії учнів.
В експерименті брали участь учні лише 4-х класів, оскільки саме в них
виявлено, що показники фантазії за гнучкістю і розробленістю залишаються на рівні
третього класу, а показники оригінальності взагалі знижуються до рівня 2 класу.
Щоб з’ясувати, чи вплинув формувальний експеримент на показники фантазії учнів
4-х класів (експериментальна група), до його початку з учнями ще двох 4-х класів
(контрольна група) було проведено методики «Вербальна фантазія» Р. Нємова,
«Завершення фігур» Е. Торренса. Виявлено, що показники критеріїв фантазії у них
майже на одному рівні розвитку, що статистично підтверджено використанням tкритерію Ст’юдента для незалежних вибірок на рівні р≤0,05.
Аналіз результатів формувального експерименту свідчить про підвищення в
експериментальній групі рівня розвитку показників невербальної і вербальної
фантазії за всіма критеріями. Застосування t-критерію Ст’юдента (див. додатки З.1–
З.3) для аналізу відмінностей середніх значень показників підтвердило наявність
значущих статистичних відмінностей (табл. 3.1., табл.3.2.) на рівні р≤0,05 та р≤ 0,01.
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Таблиця 3.1
Динаміка розвитку невербальної фантазії молодших школярів (за методикою
«Завершення фігур» П. Торренса) до і після формувального експерименту
Показники
фантазії

Експериментальна група
Контрольна група (4-й клас) (n=48)
(4-й клас) (n=50)
до
після
до
після
динаТдинаТекспери- експери- міка
експериексперистат.
міка
стат.
менту
менту
менту
менту
значу
значу
щіть
щіть
Продуктив8,56
9,76
8,15
8,24
+1,20 -3,316
+0,09
-0,274
ність
0,002
0,785
Гнучкість
7,06
9,28
7,42
8,12
+2,22 -6,234
+0,70
-1,662
0,000
0,103
Оригіналь5,59 (40 10,06 (54 +4,47
6,15 (42 в Т- 7,36 (45 в
+1,21
ність
в Тв Тшкалі)
Т-шкалі) (1 в Т- -1,258
(14 в Т- -12,243
шкалі)
шкалі) шкалі)
шкалі)
0,000
0,005
Розробленість 22,46 (44 39,25 (55 16,79
23,04 (45 в 26,16 (47 в +3,12
в Тв ТТ-шкалі) (2 в Т- -1,007
(11 в Т- -13,731 Т-шкалі)
шкалі)
шкалі) шкалі)
шкалі)
0,000
0,001

Таблиця 3.2.
Динаміка розвитку вербальної фантазії молодших школярів (за методикою
«Вербальна фантазія» Р. Нємова) до і після формувального експерименту
Показники
фантазії

Експериментальна група
Контрольна група
(4-й клас) (n=50)
(4-й клас) (n=48)
до
після
до
після
динамік Т-стат.
динамік
експери- експериекспери експериа
а
значущ -менту
менту
менту
менту
ість
Продуктивність
2,38
2,90
2,28
2,32
+0,52
-2,285
+0,04
0,027
Гнучкість
2,25
2,75
2,07
2,24
+0,50
-2,424
+0,17
0,019
Оригінальність
1,76
2,82
1,86
1,98
+1,06
-4,703
+0,12
0,000
Розробленість
1,92
2,85
2,01
2,23
+0,93
-4,406
+0,22
0,000

Т-стат.
значущ
ість
-0,837
0,407
-1,007
0,319
-1,258
0,214
-1,007
0,319

В експериментальній групі відбулося суттєве збільшення кількості учнів з
високим рівнем розвитку невербальної (з 18% до 30%) і вербальної (з 16% до 28%)
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фантазії, а також зменшення кількості учнів з низьким рівнем розвитку невербальної
(з 26% до 8%) і вербальної (з 30% до 12%) фантазії (табл. 3.3., табл. 3.4.).
Таблиця 3.3.
Відсотковий розподіл учасників експериментальної та контрольної групи
за рівнями розвитку невербальної фантазії (за методикою «Завершення фігур»
П. Торренса) до і після формувального експерименту
Рівні розвитку
фантазії (у %)
Високий
Середній
Низький

Експериментальна група (n=50)
до
після
експерименту
експерименту
18
30
56
62
26
8

Контрольна група (n=48)
до
після
експерименту
експерименту
17
17
61
63
22
20

Таблиця 3.4.
Відсотковий розподіл учасників експериментальної та контрольної групи
за рівнями розвитку вербальної фантазії (за методикою «Вербальна фантазія»
Р. Нємова) до і після формувального експерименту
Рівні розвитку
фантазії (у %)
Високий
Середній
Низький

Експериментальна група (n=50)
до
після
експерименту
експерименту
16
28
54
60
30
12

Контрольна група (n=48)
до експерименту після
експерименту
18
18
59
61
23
21

Констатовано також, що для створення власних казок учні застосовували, як
правило, не один, а послідовно декілька прийомів фантазування. Порівняно з
результатами

констатувального

експерименту,

результати,

отримані

після

проведення формувального експерименту, дещо змінилися. Так, зокрема, суттєво
збільшилася частота використання учнями таких прийомів, як агглютинація,
гіперболізація, літота й акцентування; збільшилася, але не суттєво, частота
використання прийому типізації; суттєво зменшилася частота використання
прийому схематизації (табл. 3.5.)
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Таблиця 3.5.
Динаміка використання молодшими школярами прийомів створення образів
фантазії, у % до і після формувального експерименту
Клас
Агглютинація
4

52

4

78

Прийоми створення образів фантазії
ГіперболіЛітота
АкцентуСхематизація
вання
зація
до експерименту
37
23
32
65
після експерименту
51
38
47
41

Типізація

11
17

Виявлено на статистично значущому рівні збільшення показників експертних
оцінок. Застосування t-критерію Ст’юдента для аналізу відмінностей середніх
значень показників підтвердило наявність значущих відмінностей. Зокрема, батьки
експериментальної групи до експерименту в середньому оцінювали рівень розвитку
фантазії учнів у 18,46, а після експерименту у 20,86, тоді як вчителі до експерименту
оцінювали в 17,45, а після – в 21,32 й дана різниця є статистично значушою на рівні
р≤ 0,05 (див. додаток Л).
Цілеспрямований розвиток фантазії у молодших школярів сприяв зростанню
як показників фантазії, так і позитивним змінам в їх особистісній сфері, зокрема
відбулося зростання рівня адекватної самооцінки та рівня домагань на 26,3% (табл.
3.6., табл. 3.7.), формування інтернального локусу контролю на 19,7% (табл.3.8.,
табл 3.9.).
Таблиця 3.6.
Кількісний розподіл учасників експериментальної групи за рівнем самооцінки
і домагань до і після корекційної роботи
Рівні

Самооцінка
до

після

Рівень домагань
до
після

Завищений
Адекватний
Занижений

11
36
3

7
42
1

31
19
0

23
27
0
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Наведені дані засвідчують, що в результаті проведення формувального
експерименту суттєво зменшилася кількість досліджуваних із завищеними рівнями
як щодо самооцінки, так і щодо рівня домагань, й одночасно збільшилася кількість
досліджуваних адекватного рівня. При цьому ми проаналізували середнє й
квадратичне відхилення в досліджуваних групах (табл. 3.7.).
Таблиця 3.7.
Середнє й квадратичне відхилення учасників експериментальної групи
за рівнем самооцінки і домагань до і після формувального експерименту
Рівні
Середнє
адекватний рівень

в цілому

Квадратичне
відхилення
Середнє
Квадратичне
відхилення

Самооцінка
до
після
61,25
68,32

Рівень домагань
до
після
72,25
77,13

10,13

11,21

6,43

7,56

63,68

70,23

89,98

83,16

14,52

8,26

7,78

6,84

Виявилося, що суттєво зросли як показник адекватної самооцінки (з 61,25 до
68,32), так і показник адекватного рівня домагань (з 72,25 до 77,13). В обох випадках
відмінності є статистично значущими за критерієм Ст’юдента (рівень значущості
р≤0,01). При цьому в цілому показник дисперсії в обох досліджуваних
характеристиках зменшився, що засвідчило про посилення однорідності вибірок (з
14,52 до 8,26 в самооцінці, й з 7,78 до 6,84 – відносно рівня домагань).
Окрім самооцінки й рівня домагань в результаті формувального експерименту
констатуємо збільшення в експериментальній групі кількості учнів з інтернальним
локусом контролю не 19,7 % (табл. 3.8., 3.9.). Відмінності є статистично значущими
за критерієм Ст’юдента (рівень значущості р≤0,01).
Крім того, в результаті формувального експерименту констатуємо незначне
підвищення коефіцієнту інтелекту в учнів експериментальної групи. Якщо до
моменту його проведення середній показник повного IQ становив 110,62, то після
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він виявився 112,13. Проте дані зміни не є статистично значущими, а тому ми їх
інтерпретуємо як тенденції.
Таблиця 3.8.
Кількісний розподіл учасників експериментальної групи
за інтернальністю-екстернальністю до і після формувального експерименту, у %

Екстернальність
(від 0 до 4
Інтернальність
(від 5 до 10)

Кількість (%)
До
Після
34 (67,7%)
23 (48%)

До
3,03

Середнє
Після
2,48

16 (32, 3%)

5,75

6,33

27 (52%)

Таблиця 3.9.
Середнє й квадратичне відхилення учасників експериментальної групи
за інтернальністю-екстернальністю до і після формувального експерименту

Інтернальність –
Екстернальність

До

Після

3,90

5,02

Різн.
середнє
-1,120

Стд.
відх.
0,849

Стд. похиб.
середнього
0,120

Ткритерій
-9,333

Знч.
0,000

Водночас в контрольній групі статистично значущих змін не відбулося (див.
додатки К.1 – К.3).
Порівняння

результатів

констатувального

та

формувального

етапів

експерименту підтвердило ефективність використання розробленої моделі та
психолого-педагогічної програми розвитку фантазії у молодших школярів.
Розроблена програма спрямована на зміну звичних стереотипів

організації

навчальної діяльності, створює значні можливості для розвитку фантазії дітей і, як
наслідок, їх творчої особистості, забезпечує збереження творчої тенденції
дошкільного віку, підсилення її у молодшому шкільному віці.
Узагальнений аналіз результатів формувального експерименту підтверджує
висунуту нами гіпотезу.
Підсумовуючи все вище сказане, можна з упевненістю стверджувати, що лише
систематична, цілеспрямована і передусім творча робота з розвитку фантазії
молодших

школярів,

урахування

вікових,

гендерних

та

індивідуально-
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психологічних особливостей дітей приводить до активізації цього психічного
процесу. Ця робота ні в якому разі не повинна бути епізодичною чи штучно
відокремленою від програмного матеріалу шкільних дисциплін. Досвід застосування
інноваційних технологій розвитку фантазії, системи творчих завдань під час
проведення уроків з різних навчальних предметів засвідчив також вирішення
проблеми мотивації навчання учнів. Вони з великим інтересом чекали наступних
уроків, охоче відвідували школу, проявляли бажання вчитися. Також, опинившись в
ситуації заохочення вчителем їх власних думок, учні охоче висловлювалися,
намагалися виразити себе. Поступово зростала індивідуальність суджень, а відповіді
типу «Я думаю так само» з часом зникали. Учні почали усвідомлювати, що можуть
існувати різні точки зору на одну й ту ж саму проблемну ситуацію, різні варіанти
розв’язку одного й того ж завдання, тобто привчалися до варіативності та
багатоманітності пізнання навколишнього світу.
Отже, якісний та кількісний аналіз результатів формувального етапу
експериментального дослідження підтверджує ефективність запропонованої моделі
розвитку фантазії молодших школярів та психолого-педагогічної програми її
реалізації, а також доцільність її впровадження у практику розвитку фантазії
молодших школярів в освітній процес початкової школи. Крім того, варто
зауважити, що досягнутий рівень розвитку фантазії молодших школярів стане, на
нашу думку, передумовою ефективного розвитку одразу декількох складових
особистості в наступному віковому періоді – підлітковому.
Насамперед, мова йде про креативність, творче мислення у підлітковому віці,
коли відбувається стрімкий стрибок у логічному мисленні – початки аналізу, пошук
причин, виокремлення головного, обґрунтування позиції тощо. Тому в ситуації
розв’язування нетипових задач, коли підліток нездатний спиратися на власний
понятійний рівень, високий рівень розвитку як вербальної, так і невербальної
фантазії, дозволить йому більш ефективно знаходити рішення. За словами
В. Роменця, уяву і мислення слід розглядати як дві нерозривні сторони складного

229

інтелектуального процесу, що у своїй взаємодії становлять його рушійну силу [216,
с. 81].
По-друге, зміни в мотиваційній сфері підлітка з високим рівнем розвитку
фантазії сприятимуть більш адекватному цілепокладанню – становленню творчих
цілей на противагу спонтанності у пізнавальній діяльності, при цьому, як зауважує
Я. Пономарьов, такі цілі набувають статусу цінностей, а творча діяльність стає
джерелом задоволення вже як процес [194].
По-третє, високий рівень розвитку фантазії, сформований у молодшому
шкільному віці, сприятиме більш швидкому і якісному становленню в підлітка
цілісного Я-образу, формуванню більш адекватної Я-концепції.
3.3. Методичні рекомендації для вчителів, шкільних психологів та
батьків щодо розвитку фантазії у молодших школярів

Оскільки вплив на розвиток фантазії молодших школярів учителів, шкільних
психологів та батьків має свою специфіку, нами були розроблені методичні
рекомендації для кожної з цих категорій.
Визначальна роль у розвитку творчої особистості молодших школярів,
безперечно, належить учителю. В. Сухомлинський називав учителя початкової
школи «творцем духу творчості в навчанні та вихованні учнів», а народна мудрість
стверджує: «Чого не має творець, не може бути у творінні».
Аналіз наукової психолого-педагогічної літератури дозволяє стверджувати,
що проблема підготовки вчителя до творчої педагогічної діяльності як основного
чинника, що впливає на розвиток творчої особистості школярів, знайшла своє
відображення у численних наукових працях сучасних дослідників (В. Абрамян [1]
В. Зягвязинський [77], І. Зязюн [180], В. Кан-Калик [93], М. Коновальчук [106],
М. Нікандров [93], С. Сисоєва [236-237]).
Учитель, пропускаючи через себе інформацію, оживляє її за допомогою
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власної уяви, творчого почуття, крізь призму яких і передає інформацію учням,
впливаючи на їх уяву, викликаючи в них відповідні почуття. Абстрактна ідея в уяві
вчителя формується у відповідний художній образ, на який здатні реагувати учні.
Л. Виготський стверджував, що саме в художньому образі є «величезна сила, яка
запалює почуття, збуджує волю, підвищує енергію, що обумовлює і підготовлює до
дії» [41, с. 292-293]. На його думку, залучаючи дитину в образний світ, ми не тільки
не шкодимо її інтелектуальному розвитку, а, навпаки, сприяємо йому, оскільки в
дитини в самої є прагнення створити собі уявний світ для того, щоб утвердитися в
законах, які керують світом реальним.
Недооцінка значення організації необхідних умов для розвитку фантазії може
привести до того, що її діяльність набуває небажаної спрямованості, або
відбувається мляво, непродуктивно. Однією з основних умов розвитку змістовної
уяви є накопичення дитиною знань, яскравих, різноманітних уявлень, утворених на
основі її безпосередніх сприймань. У зв’язку з цим стає зрозумілою важлива роль у
розвитку уяви систематичних життєвих спостережень, екскурсій, використання
засобів унаочнення. Чим більш різноманітніші сприймання дитини, чим багатший її
життєвий досвід, тим яскравішими, повнішими і точнішими будуть створювані нею
нові уявлення. Малий запас уявлень, як правило, зумовлює бідність уяви. У
навчальній діяльності недостатність уявлень може навіть привести до створення
хибних образів.
Дослідження

психологів

доводять,

що

фантазія

дитини

розвивається

поступово, з накопиченням нею певного досвіду. За словами Л. Виготського,
«творча діяльність уяви знаходиться в прямій залежності від багатства і
різноманітності попереднього досвіду людини, тому що цей досвід надає матеріал, з
якого створюються побудови фантазії» [42, с. 10]. А тому, перед учителем
початкових класів стоїть важливе завдання – збагачувати досвід учнів, щоб створити
тим самим міцну основу для їх творчої діяльності.
Хоча потрібно зазначити, що одного збагачення розуму дитини достатнім
запасом знань, звичайно, мало для розвитку її фантазії. У житті ми часто
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спостерігаємо таке явище, коли діти з великим обсягом знань здатні лише до його
пасивного відтворення, а не до активної творчості. Ось чому, збагачуючи учнів
знаннями, вчитель ні на хвилину не повинен забувати, щоб це набуття знань не було
лише пасивним заучуванням матеріалу, а щоб воно завжди перетворювалось у дію,
спонукало учня спостерігати, досліджувати, передбачати, робити висновки.
Відомо, що

при переході від дошкільного до молодшого шкільного віку

змінюється провідна діяльність дітей – гра поступається місцем навчанню, яке, на
жаль, у порівнянні з грою, не значною мірою завантажує їхню фантазію. Під
впливом вимог навчання у початковій школі в учнів особливо прогресує
відтворювальна уява, яка відповідає за створення образів у відповідності з описом,
схемою, графічним зображенням. Так, засвоєння молодшими школярами змісту
прочитаних оповідань, розв’язування математичних задач, розуміння природних
явищ, історичних подій потребує створення певних образів, що стає можливим саме
завдяки відтворювальній уяві. Те, що творча уява, вже достатньо розвинена грою, не
знаходить належного місця в сучасному процесі навчання, на наш погляд, є
серйозною психолого-педагогічною проблемою. Хоча, звичайно, не можна
недооцінювати

роль відтворювальної уяви

в розумовому розвитку

учнів,

орієнтуючись виключно на творчу уяву. Оскільки вдосконалюючи відтворювальну
уяву, вчитель тим самим створює необхідні передумови для розвитку творчої уяви –
відпрацьовує механізм актуалізації уявлень і їх синтезу в нові образи. Як зазначає
Л. Виготський, «все те, що ми пізнаємо, чого ще не було в нашому досвіді, ми
можемо пізнати за допомогою уяви» [43, с. 184]. Так, під час пояснення нової теми,
вчитель може використовувати наявні в особистому досвіді учнів всі ті елементи, з
яких повинно бути побудоване розуміння пояснювального матеріалу. При цьому
Л. Виготський застерігав, що жодна побудова уяви не повинна бути викликана в
учнів, перш, ніж учитель не буде переконаний у наявності в досвіді дітей
необхідних для цього елементів. Він стверджував, що, створюючи нові уявні образи,
«потрібно завжди відштовхуватися від знайомого і відомого, для того, щоб пізнати і
зрозуміти незнайоме і невідоме» [43, с. 186].
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Розвитку фантазії молодших школярів сприяє така організація їх діяльності,
при якій у кожної дитини є можливість діяти самостійно, коли до такої діяльності у
них виявляється інтерес або коли запропоноване вчителем завдання можна
виконувати різними способами. Звичка дитини наслідувати інших, діяти за зразком,
за вказівками вчителя часто гальмує розвиток її фантазії. Функції фантазії пов’язані
з ситуаціями невизначеності, проблемності, з усвідомленням протиріч. Саме тому,
настанова вчителя на стандартне розв’язання завдання, на однакові відповіді дітей
на поставлені запитання, на групове наслідування єдиному зразку зазвичай
загальмовує розвиток творчої уяви дитини. Так в учнів зникає бажання фантазувати,
їх творча уява поступово занепадає, її змінює шаблон, поверховий, нетворчий підхід
до явищ дійсності.
Для розвитку фантазії молодших школярів учителям слід включати до
навчальної діяльності так звані імажинативні задачі, у розв’язанні яких провідна
роль належить уяві. Важливо викликати в учнів активну розумову діяльність,
потрібну для створення нових образів, розвивати в них уміння уявляти.
Крім того, за словами Г. Костюка, важливу роль у розвитку уяви учнів відіграє
читання

художньої,

науково-популярної

і науково-фантастичної літератури.

Художній опис дає учням можливість уявити собі картину, змальовану автором,
перенестися в зображувану ним обстановку, «бачити» і «чути» героїв твору,
переживати найрізноманітніші їх почуття. Щоб читання художньої літератури стало
«школою уяви», необхідно озброювати учнів умінням читати художню літературу,
домагатися, щоб учні активно викликали в себе різноманітні образи, уявляли
зображувані в творах ситуації [112].
Учителям на уроках потрібно якомога частіше пропонувати учням завдання
творчого характеру. Під творчим завданням ми розуміємо таке завдання, у процесі
якого учень створює певний творчий продукт. Творчий продукт розуміється як
оформлений результат діяльності учня, наприклад, написання оповідань, віршів,
створення малюнків, виробів із пластиліну, аплікацій тощо. Зрозуміло, що у
кожному циклі шкільних предметів типи та види творчих завдань відрізняються, бо
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це зумовлено особливостями певного предмета: їх змістом, засобами (мовними,
технічними, образотворчими тощо), які використовуються під час виконання
завдань. Творчі завдання можна включати в програми з будь-яких навчальних
предметів. При цьому не слід готувати їх персонально для більш здібних учнів і
пропонувати їх замість звичайних завдань, які даються всьому класу. Такий спосіб
індивідуалізації не можна вважати кращим із можливих, оскільки він зарання
ставить у нерівні умови учнів, ділить їх на здібних і нездібних, творчих і нетворчих.
Завдання творчого характеру мають даватися всім учням класу як додаткові після
виконання ними основних завдань. Під час виконання таких завдань оцінювати
потрібно тільки успіх, хто ж його не досяг, той гарної оцінки не отримує, але оцінка
за виконання обов’язкового завдання при цьому не знижується. Якщо учень
недостатньо добре виконав творче завдання, доцільнішим є словесне оцінювання, в
якому, поруч із констатацією недоліків у роботі, розкриваються їх причини,
вказуються шляхи вдосконалення, висловлюються сподівання і надії на можливість
отримання учнем кращого результату. При досягненні середніх та високих
результатів творчої діяльності слід використовувати оцінку в балах, утім, не
обмежуватися нею, а поєднувати зі словесною. Таке оцінювання стимулює учня до
творчої діяльності, сповнює його віри у власні сили та пробуджує надію на успіх.
Розвитку фантазії молодших школярів сприяє така ситуація, коли вони
розуміють

значення

творчої

діяльності,

яку

вони

виконують,

наприклад,

виготовлення святкової листівки для привітання мами. Створений в уяві позитивно
емоційно заряджений образ спонукає дитину працювати над розробкою та
втіленням свого задуму у творчому продукті. Створення нових змістовних образів
вимагає підпорядкування діяльності фантазії певній меті, добору відповідного
матеріалу. Без відповідного регулювання процес уяви може перетворитися на потік
хоч і яскравих, але випадкових образів. Необхідно спрямовувати роботу уяви учнів
відповідно до певного завдання, орієнтувати на досягнення певного результату. У
зв’язку з цим важливим у розвитку продуктивної уяви учнів є формування у них
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критичного ставлення до витворів фантазії, їх порівняння з дійсністю, оцінка
важливості цих витворів та можливості їх реалізації.
Значну роль у розвитку фантазії дітей відіграє організація колективної творчої
діяльності учнів (наприклад, створення великих моделей, колективний малюнок
крейдою на асфальті, інсценізація казки тощо). Виконання учнями колективних
творчих завдань, як правило, супроводжується захопленням спільною метою,
активним обміном творчими ідеями, виробленням уміння працювати в команді,
усвідомленням власної відповідальності кожного для покращення загального
результату, крім того, більш здібні учні активізують своїм прикладом менш здібних.
Потужним каталізатором дитячої творчості є власний приклад учителя,
безпосереднє виконання ним того чи іншого завдання (наприклад, виконання на
демонстраційному аркушеві власного малюнка, зачитування тільки-но складеного
вірша тощо). У такому випадку в учнів спостерігається захоплення роботою
вчителя, прагнення працювати так само легко і натхненно, а це  ще одна спонука
до творчості.
З метою цілеспрямованого, систематичного розвитку фантазії в учнів, учитель
може використовувати спеціальні творчі тренінги. Особливої актуальності сьогодні
набула сучасна технологія творчості – ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких
завдань),

яка

була

розроблена

інженером,

письменником-фантастом

Г. Альтшуллером. ТРВЗ містить спеціальні методи та прийоми розвитку фантазії.
Використання вчителем в освітньому процесі цієї технології сприяє виникненню в
учнів

інтересу

до

творчого

уявлення,

фантазування,

передбачає

заміну

репродуктивних форм пізнання світу дітьми на пошукові, дослідницькі, сприяє
засвоєнню учнями методів та прийомів генерації нових, оригінальних ідей,
зниженню у них психологічної інерції, звільненню від стереотипів мислення [4].
Окрім цієї технології для розвитку фантазії учнів учитель може застосовувати
евристичні методи активізації творчої діяльності, зокрема діалог «Мозкова атака»,
«Діалог Дон Кіхота і Санчо Панси», діалог «Нарада піратів», діалог «Робінзона
Крузо і П’ятниці», «Метод шести капелюхів». Після певної адаптації до вікових
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особливостей

молодших

школярів

зазначені

методи

можуть

успішно

використовуватися учителями.
Створення нових образів фантазії завжди здійснюється за допомогою
спеціальних прийомів. Як зазначав С. Рубінштейн, «перетворення дійсності в уяві не
є чисто довільною її зміною, воно має свої закономірні шляхи, які знаходять своє
вираження в типових способах або прийомах перетворення» [220, с. 304]. Для того,
щоб діти могли плідно фантазувати, вони повинні знати як це робити, тобто
володіти прийомами фантазування, а тому вчитель повинен допомогти їм оволодіти
спеціальними прийомами фантазування.
З метою розвитку словесної творчості молодших школярів учителю доцільно
познайомити дітей з прийомами, запропонованими Дж. Родарі у книзі «Граматика
фантазії» [212].
Розвитку

конструкторської

творчості

молодших

школярів

сприятиме

ознайомлення їх з системою КАРУС, розробленою В. Моляко. КАРУС  це
абревіатура з назв п’яти найбільш застосовуваних стратегій конструювання:
комбінування,

аналогізування,

реконструювання,

універсальна

та

стратегія

випадкових підстановок. За словами автора, ця система є ефективним засобом
активізації фантазії і може використовуватися вчителями у роботі з учнями різного
віку, звісно після відповідної адаптації до їх вікових особливостей [153-155].
Важливою умовою розвитку фантазії учнів є активне залучення їх до участі в
різних видах творчої діяльності як у стінах школи, так і поза нею. Так, наприклад, з
метою розвитку літературної творчості учнів можна організовувати літературні
гуртки, а також свята, вечори, поетичні хвилинки, конкурси, запроваджувати
ведення журналу, куди б записувалися твори дітей, створювати стінгазети. Розвитку
музичної творчості сприятиме відвідування учнями музичних гуртків, студій, а
також участь у таких заходах, як музичні фестивалі, конкурси. Для розвитку
конструкторської творчості учнів корисною буде участь їх у роботі технічних
гуртків та майстерень, відвідування виробничих об’єктів, а також створення
виставкових полиць, стелажів для створених ними виробів.
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Для розвитку фантазії учнів учитель має забезпечити на уроці сприятливу
психологічну атмосферу. На наше глибоке переконання, самостійній творчій
діяльності учнів сприяє дотримання вчителем таких умов: не нав’язувати учням
своєї думки, не заперечувати їхніх пропозицій, можна лише частково надавати
допомогу учням на певному етапі їхньої самостійної творчої діяльності (якщо,
звичайно, у цьому є потреба); демонструвати власні творчі продукти, разом з
учнями їх активно обговорювати;

виявляти віру у творчі можливості учнів,

ставитися до них як до повноцінних партнерів, змінити позицію «зверхності» на
позицію «рівності», бути «не над учнями», а «разом із ними», прагнути до
взаєморозуміння; виявляти щирість у поведінці: уміти радіти успіхам своїх учнів,
співчувати їх невдачам, а також визнавати свої помилки; виявляти емоційне
піднесення від творчого процесу, підтримувати інтерес учнів до творчості, сприяти
розвитку в них емоційної стійкості (при напруженому творчому пошуку, при
розчаруваннях, критиці або невдачах).
Зазвичай учителі навчаючать дітей робити все тільки «правильно». Що б
дитина не робила – малювала, робила аплікацію і т. д., завжди поруч опиняється
дорослий, який оцінює: «правильно робиш» або «неправильно робиш». Н. Роджерс
вважає, що коли нам говорять «неправильно», ми хвилюємося і робимо висновок,
що «я не творча людина», тим самим обезцінюючи себе [213]. Звичайно, це не
означає, що необхідно зовсім відмовитися від критичного оцінювання робіт дитини,
просто потрібно робити це уміло й обережно. Хочеться зауважити, що по
відношенню до продуктів фантазії дітей учителі не повинні вдаватися до крайнощів.
З одного боку, завищена позитивна оцінка, надмірне захвалювання може привести
до зазнайства дитини, розвитку в неї повної некритичності до своїх творінь, до
неможливості сприймати критику в майбутньому й тим самим до зупинки її
творчого розвитку. З іншого боку, байдужість до нестримної роботи фантазії
дитини, негативна оцінка її витворів часто приводить до того, що вона починає
замикатися у собі, соромиться проявляти свою фантазію, а іноді втрачає віру в свої
можливості й зовсім відходить від активної творчої діяльності.
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А тому вчителям потрібно змінити свою позицію по відношенню до творчих
дітей, створити для них атмосферу, яка б сприяла розвитку їх творчих здібностей.
Для цього вчителі, насамперед, повинні дозволяти учням висловлювати свої творчі
ідеї, знаходити для цього час, уважно вислуховувати кожного учня. Учителям варто
пам’ятати, що критичні висловлювання на адресу дітей і створення в них відчуття,
що їхні пропозиції неприйнятні або недоречні, це найперший спосіб пригнітити їх
фантазію. До думок, висловлювань дітей учителям потрібно ставитися з повагою.
Створення сприятливого клімату для творчих учнів має привести до зміни
соціального статусу цих учнів, з одного боку, а з другого – змінити «ціннісну
орієнтацію» всіх учнів у класі, підвищити престиж творчого мислення, фантазії, що,
в свою чергу, має вплинути розвиток їх творчих здібностей. Необхідно, щоб
навчання оживляло і підтримувало в учнів почуття самостійності, сміливість у
відступі від загальноприйнятих зразків, шаблонів, бажання пошуку нових способів
розв’язання завдань.
З цього приводу влучною, на наш погляд, є думка Е. Торренса, згідно якої
учитель, розвиваючи фантазію дітей, здатний виконувати найрізноманітніші
функції: дати дитині з палкою уявою сховище, стати її товаришем, допомагати їй
зрозуміти власну дивергентність, співчувати її ідеям, охороняти її творчість,
допомагати батькам і товаришам зрозуміти таку дитину, не робити її виключенням і
предметом насмішок, під які часто підпадають діти з незвичайною уявою [340].
Учителям необхідно в кожному учневі бачити потенційні творчі можливості.
Згідно результатів дослідження, проведеного Р. Розенталем і Л. Джекобсоном, у
ситуації, коли вчитель очікує значущих успіхів від дітей, вони дійсно починають їх
показувати, навіть якщо до цього не відрізнялися особливими творчими здібностями
[331-332].
В. Сухомлинський запровадив поняття «школа радості» і практично
реалізував цю ідею у своїй Павлиській середній школі. Досвідом організації
навчально-пізнавальної діяльності учнів своєї школи він довів і теоретично
обґрунтував, що очікування радості як для дитини, так і для дорослого – джерело
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руху вперед. Радість в учнів виникає як від усвідомлення досягнутого, так і від
відчуття реальної перспективи, яка приводить до досягнення поставленої мети, а
будь-яка досягнута мета окрилює людину, а тим більше дитину, вселяє в неї віру у
свої сили і здібності [256-257].
Ми погоджуємося з думкою У. Глассера про те, що система освіти повинна
бути побудована таким чином, щоб успіх був доступний кожному конкретному
учневі, щоб успіх був не тільки можливим, але й реальним. На думку психолога, в
соціальному досвіді людини особливо важливим є перший, навіть незначний успіх у
житті. Для дитини таким природнім «полігоном» радощів і розчарувань, успіхів і
невдач є школа і все, що з нею пов’язано. У. Глассер переконаний, що, якщо дитині
вдається досягти успіху в школі, то в неї є всі шанси на успіх у житті [53]. Таким
чином, учителі повинні враховувати, що в становленні творчої особистості дітей
особливе значення має їх перший хоча б незначний творчий успіх.
Віра вчителя в учня відіграє важливу роль у розвитку в нього впевненості в
собі. Щоб засвідчити віру в учня, вчителю необхідно, на думку І. Беха,
дотримуватися наступних порад: забути про минулі невдачі учня; допомогти учневі
відчути впевненість, що він упорається з тим чи іншим завданням; дозволити йому
почати все з нуля, спираючись на те, що дорослі вірять у нього, в його здатність
досягти успіху; пам’ятати про минулі успіхи і повертатися до них, а не до невдач
[16, с. 4].
На переконання У. Глассера, «невдаха так і залишиться невдахою, якщо йому
постійно про це нагадувати. Учитель повинен пам’ятати, що не дивлячись на його
минулі невдачі, він може досягти успіху в теперішньому» [53, с. 33].
Для того, щоб учні могли проявити свою фантазію у них має бути сформована
досить висока самооцінка, яка б стимулювала їх до творчої діяльності. Для цього
оцінювання творчих досягнень учнів не повинно здійснюватися з деяких загальних
позицій,

загальноприйнятих

стандартів:

учитель

має

особливо

відзначати

індивідуальні досягнення кожного учня. Важливо, щоб дитина відчула радість від
добре зробленої справи і зроблена нею справа, відкриття були для неї головним
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джерелом задоволення, щоб оцінювальний фокус був перенесений з неї самої на ту
справу, відкриття, яке нею зроблено, тобто «з себе на мету».
Діти з низькою самооцінкою відрізняються невпевненістю, тривожністю,
залежністю, відсутністю ініціативності і наполегливості, відчувають труднощі в
міжособистісному спілкуванні. В них яскраво виражена потреба в схваленні. Набути
впевненості в собі, в своїх силах, підвищити рівень самооцінки допоможе таким
дітям

правильно організована творча діяльність. Саме творча діяльність може

виступати як один із способів корекції самооцінки дитини, особливо у випадках,
якщо необхідно її підвищити. Для дітей з низькою самооцінкою потрібний
індивідуальний підхід, який полягає у підборі посильних для них завдань,
підбадьорюванні, похвалі. Це вселяє в них упевненість, віру у власні сили.
Для учнів із низькою самооцінкою учителі можуть спеціально створювати
ситуації з гарантованим успіхом, що сприяє підвищенню самооцінки дітей,
формуванню в них віри у власний творчий потенціал. Так, учитель може допомогти
учневі вибрати такі творчі завдання, з якими він спроможний упоратися, а потім
дати йому можливість продемонструвати свій успіх усьому класу. Дітям із низькою
самооцінкою

вчитель

повинен

забезпечити

психологічну

підтримку,

яка

проявляється у його зосередженості на їх позитивних сторонах і перевагах.
Протягом дня вчитель має для цього чимало можливостей. Один шлях 
продемонструвати дитині своє задоволення від її досягнень і зусиль. Якщо учитель
проявляє задоволеність від того, що робить учень, це підтримує його і стимулює
продовжувати виконувати те чи інше творче завдання або робити нові спроби.
Інший шлях  навчити дитину справлятися з різними творчими завданнями. Цього
можна досягти, даючи дитині установку: «Ти зможеш це зробити». Навіть, якщо
учень не зовсім успішно впорається з якимось завданням, учитель має дати йому
зрозуміти, що його ставлення до нього не змінилося. Корисними тут можуть
виявитися такі висловлювання: «Мені було дуже приємно спостерігати за тим, як ти
працюєш», «Навіть, якщо щось відбулося не так, як тобі хотілося, для тебе це було
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гарним уроком», «Всі ми люди, і всі ми робимо помилки, ти теж вчишся». Для того,
щоб

підтримати

учня

під

час

виконання

ним

завдання

вчитель

може

використовувати слова підтримки: «Я впевнений, що ти все зробиш добре», «Це
складний виклик, але я переконаний, що ти готовий до нього», «Ти обов’язково
впораєшся з цим завданням». Ні в якому випадку вчителю не можна
використовувати слова розчарування, які руйнують віру дитини в себе: «Знаючи
тебе і твої здібності, я вважаю, що ти зміг би зробити це краще», «Це для тебе
досить важко, тому не варто братися за це завдання».
Також учителям необхідно з перших днів перебування дітей у школі
спрямовувати свою роботу на розвиток у них почуття відповідальності, як
механізму регуляції поведінки, яка, на наше глибоке переконання, призведе до
підвищення результативності як в учінні, так і в будь-якій творчій діяльності.
Формування інтернального локусу контролю у молодших школярів зумовлюється
усвідомленням ними цінності іншої людини і власної значущості, підвищенням
власних вольових зусиль, а також отриманням достатнього обсягу моральних знань і
прийняттям норм і правил відповідальної поведінки.
Крім того, варто зауважити, що на сьогодні єдині вимоги сучасної школи все
ще, на превеликий жаль, не враховують особливостей роботи з представниками
різних типів темпераменту. Проте труднощі, які виникають в учнів під час засвоєння
того чи іншого навчального матеріалу, виконання того чи іншого завдання, можуть
бути пояснені саме особливостями їхніх типів темпераменту. Адже, як показали
результати констатувального експерименту, меланхоліки і флегматики отримали
низькі бали за запропонованими тестами, оскільки були обмежені у часі під час
виконання завдань.
П. Симонов і П. Єршов дотримуються думки, згідно якої «у природі не існує
«добрих» чи «поганих» типів нервової системи. Сам факт їх збереження протягом
мільйонів років спочатку біологічної, а потім культурно-історичної еволюції
показує, що для людства в цілому необхідна і корисна наявність різних типів
(темпераментів)» [232, с. 65].
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В. Небиліцин зазначає, що «залежно від умов формування особистості кожний
тип темпераменту може характеризуватися комплексом як позитивних, так і
негативних психологічних рис: «кращих» чи «гірших». Тільки позитивних чи лише
негативних темпераментів не існує. Завдання вчителя полягає, отож, не в тому, щоб
у процесі індивідуальної роботи з дитиною переробляти один тип темпераменту на
інший, а в тому, щоб планомірною і систематичною роботою домагатися, з одного
боку, розвитку властивих кожному темпераменту позитивних якостей, а з іншого
боку, позбавлення чи послаблення тих недоліків, які вже почали проявлятися у
поведінці дитини» [161, с. 158].
Сангвініки легко пристосовуються до нових людей, нового середовища, нових
вимог. Вони дуже енергійні, надзвичайно активні. З задоволенням беруться за нову
справу. Здатні довго працювати без утоми. Але за умови, коли робота їх цікавить.
Якщо вона не дуже захоплює, можуть покинути все не довівши до кінця.
Довготривалих і копітких справ уникають зовсім, а тому не варто давати їм
завдання, пов’язані з довготривалим і монотонним виконанням. Діти-сангвініки
намагаються займатися тільки легкою, приємною і цікавою для них діяльністю й
уникати складного, неприємного, нецікавого. Їхня увага нестабільна, вони уникають
труднощів, надто поспішають з прийняттям рішень. Тому необхідно виробляти в
них стійкий інтерес, терпіння, цілеспрямованість, звичку сумлінно виконувати й
доводити розпочату справу до кінця. До критики ставляться досить спокійно. Їх
легко дисциплінувати, оскільки вони швидко виробляють потрібні навички й
перебудовують свою поведінку без труднощів.
Діти-холерики

наділені

великим

життєвим

тонусом,

надзвичайною

активністю, енергійністю, непосидючістю. Вони нестримані, нетерплячі, запальні.
Швидке збудження веде до того, що вони мало роздумують і відразу діють.
Холерики швидко включаються

у

будь-яку роботу,

і так само швидко

переключаються на іншу, не закінчивши розпочату. Розпочату справу їм дуже важко
довести до кінця, як і втілювати свої ідеї. Їм не вистачає наполегливості, набридає
одноманітність. Їх варто не втомлювати одноманітністю роботи. Щоб холерики,
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швидко закінчивши завдання, не заважали на уроці іншим учням, учителеві
необхідно завжди мати для них кілька цікавих додаткових завдань, але пропонувати
ці завдання можна тільки в разі якісного виконання дитиною основного завдання.
Використовуючи цікаві для дитини-холерика види-діяльності, можна поступово
формувати в неї посидючість, наполегливість, сумлінність, ретельність і точність у
виконанні завдань.
Діти-флегматики повільні, нерішучі, пасивні майже завжди утримуються від
швидкого включення й виконання завдання. Вони наполегливі в роботі, розпочате
доводять до кінця, проте надто повільно. Флегматики все роблять без поспіху, як би
їх не підганяли. В екстремальних умовах стають загальмованими, розгублюються, а
тому потребують сторонньої допомоги. Не потрібно пропонувати їм завдання, що
потребують швидкого темпу виконання. Флегматики не витримують значних
навантажень, якщо змушені виконувати їх у швидкому темпі. Не можна дорікати
таким дітям у повільності, пасивності, некмітливості. Не можна постійно навмисно
підганяти флегматиків, прискорювати їхню діяльність, запроваджуючи змагання й
ігри наввипередки. Наслідки такого ставлення здебільшого негативні: дитина стає
схвильованою, починає виконувати запропоноване завдання швидко та неякісно,
несумлінно; може сформуватися комплекс неповноцінності через постійні невдачі.
Внаслідок дитина не розкриває себе як особистість, не реалізує власні творчі
можливості. Для правильного виховання і навчання дітей-флегматиків необхідно
створити атмосферу, в якій буде повністю відсутня поспішність, нетерплячість.
Дорослим важливо не забувати, що такі діти не здатні швидко орієнтуватися, тому
всі справи потрібно доручати заздалегідь. Вони ретельно обмірковують і планують
свої дії. Є терплячими, наполегливими у досягненні мети, стійкі у прагненнях і
настроях. Рішення приймають повільно, але виважено. У роботі з дітьмифлегматиками має бути повністю відсутня поспішність, нетерплячість. Від таких
дітей не можна вимагати миттєвої відповіді на запитання, швидкого переключення з
одного виду діяльності на інший.
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Діти-меланхоліки є дуже

чутливі та

вразливі.

При невдачі стають

пригніченими й розгубленими. В незнайомій ситуації стають безпорадними,
переживають страх. Активність низька, не здатні витримувати сильне нервове
напруження. Вони швидко втомлюються. Їх швидко втомлює будь-яка діяльність,
навіть легка і цікава. Саме тому, вони виконують будь-яке завдання досить
повільно. При сильних подразниках погіршується якість виконання завдання. Нову
інформацію меланхоліки здатні засвоювати швидко чи повільно – залежно від
обставин. У спокійній, доброзичливій атмосфері нові відомості засвоюються ними
швидко

і надовго.

Меланхоліки відзначаються

надзвичайною

точністю

й

скрупульозністю у виконанні будь-якого завдання. Зазвичай уникають труднощів і
перешкод, відмовляються від боротьби, тому що в таких ситуаціях розгублюються.
Як правило, нездатні відстоювати свої погляди.
Регулюючий вплив учителів, батьків, шкільних психологів на учнів з різними
типологічними особливостями має важливе значення для розвитку їхньої фантазії.
Так дітей зі слабкою нервовою системою рекомендується частіше підбадьорювати,
заохочувати, хвалити, а на їхні невдачі не реагувати гострою критикою,
доріканнями. Дітей із сильною нервовою системою, якщо вони не проявили
повністю своїх можливостей, недостатньо серйозно поставилися до виконання
завдання, можна критикувати, не боячись викликати в них занепаду сил і настрою.
Не можна, звичайно, перебільшити, щоб не порушити їхню впевненість у своїх
силах. Відповідною має бути і тактика спілкування дітей у процесі спільної творчої
діяльності. Не можна нападати з доріканнями на дитину зі слабкою нервовою
системою всією групою після її невдалої дії, так само як недоречно робити
зауваження у процесі діяльності, оскільки це лише призведе до виникнення у неї
додаткової психічної напруги, нервозності, невпевненості у собі, боязні помилок.
Навпаки, після невдалої дії, необхідно її заспокоїти, підбадьорити, вселити
впевненість у власні сили.
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А також, підтримка й гнучке оцінювання продуктів фантазії учнів задають
спрямованість на соціально значущу самореалізацію і відкривають позитивні
можливості для розвитку повноцінної творчої діяльності.
Таким чином, розвиток саме творчої уяви, фантазії учнів завжди повинен бути
в полі зору вчителів, оскільки це сприяє вдосконаленню творчих здібностей дітей,
розвитку їх творчої особистості. Вчителі мають розвивати фантазію дітей, яка б була
спрямована на створення нових образів і втілення їх у нових творчих продуктах. На
нашу думку, лише творчий вчитель з добре розвиненою уявою може сприяти
формуванню творчої особистості кожного учня, позитивно впливати на розвиток
їхньої фантазії. А тому сучасна початкова школа потребує вчителя, готового до того,
що кожен день роботи з дітьми – це пошук, здатного до творчої педагогічної
діяльності, у якого є потреба у творчій взаємодії з учнями, який здатний до творчого
уявлення, фантазування, спроможний легко генерувати нові, цікаві ідеї, відходити
від традиційних схем, шаблонів у навчанні та вихованні підростаючого покоління,
володіє методами та прийомами розвитку фантазії у школярів, а також вміє їх
застосовувати, враховуючи вікові та індивідуальні особливості учнів. Спонукання
молодших школярів до фантазування сприяє як прямим цілям формування
оригінальних та багатоманітних поглядів на явища навколишньої дійсності, так і
загальному розвитку їх пізнавальних здібностей. У цьому й полягає необхідність
розвитку фантазії як основи творчого потенціалу особистості і фактору успішності
навчання дітей молодшого шкільного віку.
Психологу потрібно сприяти психологічній підготовці як учителів початкових
класів, так і батьків молодших школярів, необхідній для розвитку фантазії дітей;
підготувати добірку методик та своєчасно проводити психодіагностику розвитку
фантазії молодших школярів (наприклад, на початку та в кінці навчального
року/півріччя), сприяти прояву й реалізації спеціальних інтересів і здібностей дітей,
організовувати необхідну розвивальну та корекційну роботу, а також надавати
психологічні консультування для учнів, їх батьків, а також учителів з приводу
актуальних питань.
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Проте, вчителі та шкільні психологи є лише частиною того впливу, який
здійснює соціальне середовище на розвиток фантазії молодших школярів. Неабияка
роль у цьому процесі належить сім’ї, зокрема, батькам.
У методичних рекомендаціях для батьків наголошується на створенні
максимально сприятливих умов для розвитку фантазії дітей, а також необхідності
брати активну участь у цьому процесі. У першу чергу, мова йде про забезпечення
батьками наявності необхідних матеріалів, а також місця для творчої діяльності
дітей.
Характерною ознакою фантазії дітей молодшого шкільного віку є довільність.
Саме ця особливість розвитку фантазії безпосередньо пов’язана зі здатністю дитини
породжувати власний задум витвору, визначати план реалізації цього задуму,
орієнтувати себе на результат, тобто створення закінченого витвору.
Для того, щоб дитячі витвори мали дійсно творчий характер, батькам
необхідно розкрити перед дитиною саму суть творчої діяльності: не наслідувати
готові зразки, а шукати якомога більше своїх власних оригінальних рішень, не
боятися висловлювати їх, спрямовувати свою творчу уяву на пошук нового,
доводити задумане до кінця.
Крім того, батькам необхідно навчати дітей не лише створювати задум
витвору, але й розробляти план реалізації цього задуму, не лише епізодично
фантазувати, а реалізовувати свої задуми, створювати власні закінчені витвори.
Важливо, щоб вони навчилася доводити задумане до кінця, не відступали перед
невдачами й реалізовували свої творчі плани.
Можна порадити батькам створити виставкову поличку, куди б можна було
складати найбільш вдалі витвори дітей (малюнки, вироби з пластиліну, аплікації,
записані на окремих аркушах вірші, пісеньки і т.д.). На нашу думку, така форма
фіксації продуктів творчості допоможе дитині спрямовувати свою фантазію на
створення, по-перше, закінчених, а по-друге, оригінальних витворів. Також батьки
можуть організовувати спеціальні сімейні свята, на яких би діти виступали зі
самостійно створеними віршами, піснями, танцями, інсценізаціями улюблених
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творів.
Батьки повинні завжди уважно ставитися до творчих проявів дітей,
схвалювати усі їх творчі починання, проте не забуваючи при цьому критично
оцінювати їх творіння. «Для того, щоб продукт дитячої творчості був створений
якомога краще, дорослий повинен взяти на себе функцію відсутнього у дитини
«внутрішнього критика». При цьому дорослі повинні дотримуватись однієї умови:
сприймати витвір таким, яким він є, не додаючи нічого свого. Необхідно лише
відзначити, що цей витвір є досконалий або недосконалий з тих чи інших причин”
[70, с.20]. Критично оцінюючи дитячі роботи, батьки тим самим поступово
привчають дітей критично ставитися до своїх творінь. Хочеться зауважити, що по
відношенню до продуктів фантазії дітей батьки не повинні вдаватись до крайнощів.
З одного боку, завищена позитивна оцінка, надмірне захвалювання може призвести
до зазнайства дитини, розвитку в неї повної некритичності до своїх творінь, до
неможливості сприймати критику в майбутньому й тим самим до зупинки її
творчого розвитку. З іншого боку, байдужість до нестримної роботи фантазії
дитини, негативна оцінка її витворів часто приводить до того, що вона починає
замикатись у собі, соромиться проявляти свою фантазію, а іноді втрачає віру в свої
можливості й зовсім відходить від активної творчої діяльності.
Якщо в сім’ї культивується регламентація поведінки дітей, встановлюються
обмеження щодо їх дій, пред’являються усім однакові вимоги, нав’язуються звичні
і єдино «правильні» стереотипи, то все це лише гальмує розвиток творчості дітей,
зокрема їх фантазії.
Деякі психологи вважають, що необхідно підкріплювати творчу поведінку
дітей, пропонуючи їм для цього зразки творчої поведінки для наслідування [65].
Мається на увазі, що для розвитку творчої особистості дитини необхідно, щоб серед
найближчого її оточення була творча особистість, з якою б дитина себе
ідентифікувала. Проте

в якості зразка для дитини можуть бути не батьки, а

«ідеальний герой», наділений творчими рисами більшою мірою, ніж вони.
Розвитку фантазії дітей сприяє така ситуація в сім’ї, коли дитина зростає в
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атмосфері любові, відчуває по відношенню до себе любов з боку батьків.
Самовіддана любов батьків дозволяє дитині в повній мірі творчо реалізувати себе.
Оскільки страх перед можливою невдачею, страх отримати негативну оцінку, страх
виглядати дивною, незрозумілою, кумедною часто гальмує розвиток фантазії
дитини. Любов батьків розсіює ці страхи, створює основу для розвитку в дитини
впевненості в собі, самоповаги, віри у власні можливості. А тому, для розвитку
фантазії дітей, батькам необхідно забезпечити в сім’ї сприятливу психологічну
атмосферу.
У відповідності з принципами гуманістичної психології Н. Роджерс розробила
низку порад, яких, на нашу думку, мають дотримуватись батьки в спілкуванні з
дітьми з метою створення безпечного, довірливого клімату. Вона радить дорослим
налаштовувати себе наступним чином: «Я буду уважно слухати тебе: твої почуття і
думки. Я почую твою біль, твої муки, твій гнів, сум і твою радість. Я буду поважати
тебе і твої рішення, які ти будеш приймати по відношенню до себе. Я можу не
погоджуватись із твоїми цінностями і твоєю системою поглядів, але я завжди буду
поважати тебе і твою правду (знайдену тобою правду). Я буду підбадьорювати й
підтримувати тебе, щоб ти пробувала нове, щоб ти ризикувала на шляху до свого
внутрішнього світу, але я ніколи не буду примушувати тебе. Я буду висловлювати
тобі свою думку й реагувати на те, що ти робиш, але я завжди буду перевіряти себе,
задаючи собі запитання, наскільки значущим для тебе є те, що я хочу тобі сказати.
Я вчуся в тебе й відкрита новому досвіду, який я пізнаю в спілкуванні з тобою;
часом я роблю помилки, чиню так, як мені не хотілося б. У таких випадках я скажу
тобі про це відверто. Я завжди скажу «вибач» [213, с. 166].
Разом з тим, для розвитку фантазії дітей батьки мають забезпечити
інтелектуальні умови, які створюються шляхом забезпечення дитини необхідними
знаннями (батьки відповідають на запитання дитини, обговорюють разом різні
проблеми, читають книги, відгадують загадки, розв’язують кросворди, ребуси,
дивляться телепередачі й обговорюють їх, слухають музику, влаштовують походи
до театрів, музеїв, кінотеатрів і т. д.), а також шляхом постановки та розв’язання

248

різноманітних творчих завдань. Адже, чим більше дитина бачила, чула, чим більше
вона знає, тим більшою кількістю елементів навколишньої дійсності вона оперує,
тим продуктивнішою буде її фантазія.
Незважаючи на важливість розвитку фантазії в дітей, слід зауважити, що вона
може містити в собі й деяку небезпеку. Одна з них полягає в прояві дитячих страхів.
Саме тому батькам потрібно дуже уважно ставитися до тих вражень, які отримує
дитина, відбирати їх у відповідності з її віком і особливостями нервової системи.
Часто страхи в дітей виникають після перегляду кінофільмів, читання казок, різних
пригодницьких оповідань. Батькам важливо знати, що уява, створюючи певні
образи, добудовує самостійно те, чого дитина ще не знає, не бачила, про що досі не
чула, замінюючи таким чином ті відомості про дійсність, яких у неї немає і якими
володіють дорослі. Для дорослих очевидно, що Вій, Баба-Яга та інші демонологічні
образи насправді не існують у реальному житті, все це вигадка, а для дитини все це
може бути реальністю. Унаслідок цього в дитини можуть виникати страхи. Друга
небезпека полягає в тому, що дитина може повністю зануритись у світ своїх
фантазій, у якому вона без зайвих зусиль може задовольняти будь-які свої бажання,
в якому їй набагато краще й цікавіше жити. Такі випадки вимагають особливої
уваги, оскільки можуть привести до занурення у світ внутрішніх переживань із
послабленням або втратою контакту з дійсністю, втратою інтересу до реальності.
На нашу думку, дотримання батьками зазначених умов – реальний шлях
допомогти дитині у розвитку її фантазії, а також становленні її як творчої
особистості. Проте батьки повинні не лише створювати такі умови, а потім
залишатись осторонь і тільки пасивно спостерігати за розвитком фантазії дітей,
констатуючи при цьому той факт, що одна дитина росте фантазером, а друга може
лише повторювати вже побачене або сказане іншими. Вони повинні брати активну
участь у розвитку фантазії дітей. Для цього батьки можуть використовувати
спеціальні методи, прийоми, ігри-вправи, розроблені психологами і педагогами, для
розвитку фантазії дітей.
Таким чином, підготовлені методичні рекомендації спрямовані на практичну

249

допомогу вчителям, шкільним психологам і батькам для забезпечення активізації й
ефективного перебігу процесу розвитку фантазії у молодших школярів, становлення
їх творчої особистості. Лише комплексний підхід, взаємодія вчителя, шкільного
психолога, батьків, здатний забезпечити розвиток фантазії у молодших школярів,
становлення їх творчої особистості.
Висновки до розділу 3
Результати

проведеного

констатувального

етапу

експериментального

дослідження зумовили необхідність розробки психологічної моделі розвитку
фантазії у молодших школярів та психолого-педагогічної програми її реалізації.
Психолого-педагогічна програма розвитку фантазії у молодших школярів була
розроблена на засадах особистісного підходу і включала в себе такі заходи:
проведення лекцій, семінарів, індивідуальних консультувань (за бажанням) щодо
розвитку фантазії у молодших школярів з вчителями початкових класів, шкільними
психологами, а також батьками учнів; розробку уроків з використанням
інноваційних технологій розвитку фантазії; проведення з молодшими школярами
тренінгу «Учимося фантазувати», а також позаурочних творчих заходів, зокрема
різноманітних

свят,

конкурсів,

вікторин,

екскурсій,

відвідування

творчих

майстерень, створення виставок творчих робіт, класних стінгазет тощо.
Порівняння результатів експериментальної та контрольної груп до та після
формувального етапу експерименту довели ефективність запропонованої моделі
розвитку фантазії у молодших школярів та програми її реалізації, що позитивно
вплинуло на динаміку розвитку усіх показників фантазії в учнів експериментальної
групи. Підвищилися показники критеріїв невербальної і вербальної фантазії і, як
наслідок, збільшилася кількість учнів із з високим рівнем розвитку невербальної (з
18% до 30%) і вербальної (з 16% до 28%) фантазії, а також зменшилася кількість
учнів з низьким рівнем розвитку невербальної (з 26% до 8%) і вербальної (з 30% до
12%) фантазії.
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Констатовано також, що для створення власних казок учні застосовували, як
правило, не один, а послідовно декілька прийомів фантазування. Порівняно з
результатами

констатувального

експерименту,

результати,

отримані

після

проведення формувального експерименту, дещо змінилися. Так, зокрема, суттєво
збільшилася частота використання учнями таких прийомів, як агглютинація,
гіперболізація, літота й акцентування; збільшилася, але не суттєво, частота
використання прийому типізації; суттєво зменшилася частота використання
прийому схематизації.
Виявлено на статистично значущому рівні збільшення експертних оцінок.
Застосування t-критерію Ст’юдента для аналізу відмінностей середніх значень
показників підтвердило наявність значущих відмінностей на рівні р≤ 0,01, р≤ 0,05.
Цілеспрямований розвиток фантазії у молодших школярів сприяв зростанню
як показників фантазії, так і позитивним змінам в їх особистісній сфері, зокрема
відбулося зростання адекватної самооцінки та рівня домагань (на 26,3%),
формування інтернального локусу контролю (на 19,7%).
Крім того, в результаті формувального експерименту констатуємо незначне
підвищення коефіцієнту інтелекту в учнів експериментальної групи. Якщо до
моменту його проведення середній показник повного IQ становив 110,62, то після
він виявився 112,13. Проте дані зміни не є статистично значущими, а тому ми їх
інтерпретуємо як тенденції.
Визначено та експериментально перевірено, що процес розвитку фантазії
молодших школярів

може бути ефективним у разі створення і дотримання

вчителями, шкільними психологами та батьками наступних психолого-педагогічних
умов: володіння науковими знаннями та технологічними уміннями щодо розвитку
фантазії учнів; урахування вікових, гендерних та індивідуально-психологічних
особливостей розвитку фантазії молодших школярів; забезпечення сприятливої
психологічної атмосфери у процесі урочної та позаурочної навчальної діяльності;
створення творчо розвивального навчального середовища, а також організація
спільної творчої діяльності з учнями; побудова навчально-виховної взаємодії з
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учнями на засадах діалогічного підходу; використання системи творчих завдань,
інноваційних технологій розвитку фантазії; сприяння прояву й реалізації інтересів і
здібностей учнів, шляхом залучення їх до різних видів творчої діяльності.
Лише комплексний підхід, взаємодія вчителя, шкільного психолога, батьків,
здатний забезпечити розвиток фантазії у молодших школярів, становлення їх
творчої особистості.
Порівняння

результатів

констатувального

та

формувального

етапів

експерименту довели ефективність використання розробленої моделі та програми
розвитку фантазії молодших школярів. Розроблена програма, спрямована на зміну
звичних стереотипів організації навчальної діяльності, створює значні можливості
для розвитку фантазії молодших школярів і, як наслідок, становлення їх творчої
особистості.
На основі узагальнення результатів теоретичного аналізу та емпіричного
дослідження нами були підготовлені методичні рекомендації, спрямовані на
практичну допомогу вчителям, шкільним психологам та батькам для забезпечення
активізації й ефективного перебігу процесу розвитку фантазії у молодших школярів,
становлення їх творчої особистості.
Зміст третього розділу відображено у наступних публікаціях автора:
[286],[290],[293],[296],[297],[298],[301],[302],[303],[304].
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ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування та практичне вирішення
проблеми розвитку фантазії

молодших школярів у навчальній діяльності.

Результати експериментально-дослідної роботи, яка полягала в теоретичному
узагальненні й експериментальному дослідженні окресленої проблеми, засвідчили
ефективність вирішення поставлених завдань і дали підстави для формулювання
наступних висновків:
1. На основі вивчення, аналізу та узагальнення наукової літератури визначено
фантазію молодших школярів як пізнавально-творчий процес довільного створення
суб’єктом навчальної діяльності образів, які мають ознаку новизни по відношенню до
даних сприймання та пам’яті, орієнтують його творчу діяльність, втілюються в
суб’єктивно нових творчих продуктах. Крім того, творчими вважаються лише ті образи,
в яких збережений смисловий зв’язок із реальністю, які наділені певним смислом,
створюються не випадково, а завжди мотивовані певною смисловою тенденцією.
З’ясовано, що при переході від ігрової до навчальної діяльності, відповідно від
дошкільного до молодшого шкільного віку, відбуваються суттєві зміни в розвитку уяви
дітей. Так, з діяльності, що потребує зовнішньої опори, вона перетворюється у
самостійну внутрішню діяльність, де необхідність у зовнішній опорі зникає,
здійснюється перехід від переважно відтворювальних її форм до творчої переробки
уявлень, від простого комбінування до логічно обґрунтованого, більш повного та
правильного відображення навколишнього світу, від мимовільного, нецілеспрямованого
створення образів до довільного, цілеспрямованого. Внаслідок цих змін у дітей
з’являється можливість самостійно створювати нові різноманітні образи та втілювати їх
у творчих продуктах.
Визначено зовнішні (особливості сімейного виховання, система шкільного
навчання) та внутрішні (вікові, гендерні та індивідуально-психологічні особливості
особистості (інтелект, самооцінка і рівень домагань, рівень суб’єктивного контролю,
інтроверсія-екстраверсія, емоційна лабільність-емоційна стабільність, тип темпераменту,
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психофізіологічна міжпівкульна робота мозку)) чинники розвитку фантазії у молодших
школярів.
2. Емпірично досліджено, що динаміка розвитку показників критеріїв як
вербальної, так і невербальної фантазії нерівномірна. Спостерігається гетерохронність у
розвитку фантазії учнів від 1 до 4 класу. Встановлено, що показники продуктивності
фантазії з віком підвишуються. Натомість, що стосується показників гнучкості,
оригінальності й розробленості, то спостерігається їх підвищення від 1 до 3 класу, однак
у 4 класі показники гнучкості й розробленості залишаються приблизно на рівні 3 класу, а
що стосується показників оригінальності, то вони знижуються до рівня 2 класу.
З’ясовано,

що

між

показниками

критеріїв

фантазії

та

показниками

індивідуально-психологічних особливостей молодших школярів, зокрема інтелекту,
самооцінки

і рівня

екстраверсії,

домагань,

емоційної

рівня

суб’єктивного

лабільності-емоційної

контролю,

стабільності,

інтроверсії-

темпераменту,

психофізіологічної міжпівкульної роботи мозку, існують статистично значущі
зв’язки.
Виявлено гендерні відмінності у створенні образів фантазії молодшими
школярами, розкрито особливості використання учнями прийомів фантазування.
3. Створена психологічна модель ілюструє специфіку розвитку фантазії у
молодших школярів в умовах цілеспрямованого психолого-педагогічного впливу. Вона
складається з трьох блоків: цільового, операційно-діяльнісного та результативного. Всі
блоки моделі пов’язані й узгоджені між собою та відображають здійснений у цьому
дисертаційному дослідженні теоретичний та емпіричний аналіз.
Психолого-педагогічна програма забезпечувала просвітницьку (лекції, семінари) та
консультативну

(індивідуальні

консультації)

роботу

з

учителями,

шкільними

психологами й батьками. Розвиваюча робота з учнями охоплювала уроки, які
проводилися за шкільною програмою, але з використанням інноваційних технологій
розвитку фантазії, системи творчих завдань; позаурочний тренінг розвитку фантазії
«Учимося фантазувати»; позаурочні творчі заходи.
Ефективність створеної психологічної моделі та розробленої й апробованої
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психолого-педагогічної програми розвитку фантазії у молодших школярів в освітньому
процесі початкової школи підтверджено позитивними змінами, що відбулися в динаміці
розвитку фантазії учнів, а також їх особистісній сфері. Підвищилися показники критеріїв
невербальної і вербальної фантазії і, як наслідок, збільшилася кількість учнів із високим
та середнім рівнями розвитку фантазії, і, відповідно, зменшилася кількість учнів із
низьким рівнем. Підвищилися показники експертного оцінювання рівня розвитку
фантазії учнів. Водночас, відбулося зростання в них адекватної самооцінки та рівня
домагань, формування інтернального локусу контролю.
4. Підготовлені методичні рекомендації спрямовані на практичну допомогу
вчителям, шкільним психологам і батькам для забезпечення активізації й ефективного
перебігу процесу розвитку фантазії у молодших школярів, становлення їх творчої
особистості. Зокрема наголошується на необхідності створення і дотримання ними
наступних

психолого-педагогічних

умов:

володіння

науковими

знаннями

та

технологічними уміннями щодо розвитку фантазії учнів; урахування вікових, гендерних
та індивідуально-психологічних особливостей розвитку фантазії молодших школярів;
забезпечення сприятливої психологічної атмосфери у процесі урочної та позаурочної
навчальної діяльності; створення творчо розвивального навчального середовища, а
також організація спільної творчої діяльності з учнями; побудова навчально-виховної
взаємодії з учнями на засадах діалогічного підходу; використання системи творчих
завдань, інноваційних технологій розвитку фантазії; сприяння прояву й реалізації
інтересів і здібностей учнів, шляхом залучення їх до різних видів творчої діяльності.
Лише комплексний підхід, взаємодія вчителя, шкільного психолога, батьків, здатний
забезпечити розвиток фантазії у молодших школярів, становлення їх творчої
особистості.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розвитку фантазії молодших
школярів. Подальшого вивчення потребують питання, пов’язані з дослідженням
розвитку фантазії на інших вікових етапах, у різних умовах навчання, з’ясування
готовності вчителів до впровадження психолого-педагогічних програм розвитку
фантазії учнів.
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Додаток А.1
Кореляційні зв’язки між показниками самооцінки і показниками критеріїв фантазії
в цілому й у віковому розрізі (коефіцієнти Пірсона, Спірмена)
Т_Продуктив Т_Гнуч-ність
кість

СамоУсі оцінка

1-й Самоклас оцінка

2-й Самоклас оцінка

3-й Самоклас оцінка

Пірсона
Знч.
Спірмена
Знч.
N
Пірсона
Знч.
Спірмена
Знч.
N
Пірсона
Знч.
Спірмена
Знч.
N
Пірсона
Знч.
Спірмена
Знч.

Т_Оригіна- Т_Розробльність
леність

Неверб.
фант.

Казка
Продуктив-ність

Казка
Гнучкість

Казка
Казка
Оригіналь- Розробленість
ність

Верб.
фант.

Інтегр.
фант.

0,214

0,199

0,246

0,283

0,297

0,212

0,035

0,140

0,080

0,155

0,043

0,002

0,004

0,000

0,000

0,000

0,002

0,619

0,047

0,256

0,027

0,540

0,307

0,271

0,248

0,289

0,335

0,231

0,088

0,255

0,007

0,243

0,035

204

0,000
204

0,000
204

0,000
204

0,000
204

0,106
0,030
204
204

0,013
204

0,462
0,021 0,308
204
204
204

0,189
0,179

0,229
0,102

0,268
0,050

0,328
0,020

0,305
0,028

0,112
0,431

0,280
0,045

0,000

0,327
0,018

0,307

0,271

0,248

0,289

0,335

0,231

0,000

0,000
52

0,000
52

0,000
52

0,000

52

0,000
52

0,110
0,445

0,164
0,254

0,118
0,416

0,199
0,167

0,183
0,204

0,088
0,106
52
52

0,285 -0,031
0,045 0,832

0,307

0,271

0,248

0,289

0,335

0,231

0,000

0,000
50

0,000
50

0,000
50

0,000

50

0,000
50

0,389
0,004

0,362
0,008

0,425
0,002

0,349
0,011

0,454
0,001

0,088
0,106
50
50

0,047
0,743

0,098
0,488

0,226
0,107

0,155

0,007

0,013

0,462
52

0,098
0,499

0,007

0,013

0,462
50

0,032
0,822

0,143

0,026
0,857
0,035

0,021 0,308
52
52
52

0,171
0,234

0,155

0,307
0,027

0,169 -0,082
0,239 0,570
0,143

0,035

0,021 0,308
50
50
50

-0,255 -0,012
0,068 0,935

0,148
0,296

0,307

0,271

0,248

0,289

0,335

0,231

0,088

0,155

0,007

0,143

0,035

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,106

0,013

0,462

0,021

0,308
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Т_Продуктив Т_Гнуч-ність
кість

Т_Оригіна- Т_Розробльність
леність

52

52

52

52

52

0,141
0,329

0,030
0,835

0,288
0,043

0,314
0,026

0,301
0,034

N
4-й Самоклас оцінка

Пірсона
Знч.
Спірмен
а
Знч.
N

Неверб.
фант.

Казка
Продуктив-ність

52

Верб.
фант.

Інтегр.
фант.

52

52

52

52

0,170 -0,096
0,237 0,506

0,095
0,512

0,016
0,911

0,072
0,619

0,178
0,215

0,271

0,248

0,289

0,335

0,231

0,000

0,000
50

0,000

0,000
50

0,000
50

0,000

50

Казка
Казка
Оригіналь- Розробленість
ність

52

0,307
50

Казка
Гнучкість

0,088
0,106
50
50

0,155

0,007

0,013

0,462
50

0,143

0,035

0,021 0,308
50
50
50
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Додаток А.2
Кореляційні зв’язки між показниками рівня домагань і показниками критеріїв фантазії
в цілому й у віковому розрізі (коефіцієнти Пірсона, Спірмена)
Т_Продуктив- Т_Гнуч- Т_Оригіналь- Т_Розробність
кість
ність
леність

Рів.
домаУсі гань

Рів.
1-й домаклас гань

Рів.
2-й домаклас гань

Пірсона
Знч.
Спірмена
Знч.
N
Пірсона
Знч.
Спірмена
Знч.
N
Пірсона
Знч.
Спірмена
Знч.
N

Неверб
фант.

Казка
Казка
Казка
Казка
Продуктив- Гнуч- Оригіналь- Розробленість
кість
ність
ність

Верб.
фант.

Інтегр.
фант.

0,219

0,152

0,089

0,152

0,188

0,016

0,239

0,156

0,089

0,152

0,188

0,001
0,239

0,025
0,256

0,205
0,289

0,030
0,252

0,007
0,188

0,825
0,199

0,001
0,058

0,025
0,241

0,205
0,007

0,030
0,177

0,007
0,205

0,001
204
0,095

0,001
204
0,107

0,000
204
0,077

0,030
204
0,036

0,007
204
0,074

0,004
204
0,186

0,406
204
0,095

0,016
204
0,107

0,920
204
0,077

0,006
204
0,036

0,002
204
0,074

0,502
0,108

0,449
0,128

0,590
0,115

0,801
0,028

0,600
0,091

0,188
0,058

0,502
0,108

0,449
0,128

0,590
0,115

0,801
0,028

0,600
0,091

0,447
52
0,333

0,366
52
0,295

0,417
52
0,036

0,842
52
0,183

0,520
52
0,229

0,683
52
-0,069

0,447
52
0,333

0,366
52
0,295

0,417
52
0,036

0,842
52
0,183

0,520
52
0,229

0,018
0,278

0,038
0,240

0,802
0,104

0,204
0,134

0,110
0,208

0,632
-0,002

0,018
0,278

0,038
0,240

0,802
0,104

0,204
0,134

0,110
0,208

0,040
50

0,094
50

0,473
50

0,352
50

0,148
50

0,989
50

0,040
50

0,094
50

0,473
50

0,352
50

0,148
50
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Т_Продуктив- Т_Гнуч- Т_Оригіналь- Т_Розробність
кість
ність
леність

Рів.
3-й домаклас гань

Рів.
4-й домаклас гань

Пірсона
Знч.
Спірмена
Знч.
N
Пірсона
Знч.
Спірмена
Знч.
N

Неверб
фант.

Казка
Казка
Казка
Казка
Продуктив- Гнуч- Оригіналь- Розробленість
кість
ність
ність

Верб.
фант.

Інтегр.
фант.

0,390

0,241

0,180

0,270

0,331

0,026

0,390

0,241

0,180

0,270

0,331

0,004
0,419

0,086
0,312

0,201
0,220

0,053
0,373

0,017
0,405

0,855
0,022

0,004
0,419

0,086
0,312

0,201
0,220

0,053
0,373

0,017
0,405

0,002
52
0,146

0,024
52
0,033

0,118
52
0,084

0,006
52
0,147

0,003
52
0,154

0,878
52
-0,013

0,002
52
0,146

0,024
52
0,033

0,118
52
0,084

0,006
52
0,147

0,003
52
0,154

0,312
0,139

0,818
-0,015

0,562
0,142

0,308
0,148

0,286
0,168

0,928
-0,032

0,312
0,139

0,818
-0,015

0,562
0,142

0,308
0,148

0,286
0,168

0,335
50

0,919
50

0,325
50

0,304
50

0,244
50

0,828
50

0,335
50

0,919
50

0,325
50

0,304
50

0,244
50
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Додаток Б.1
Аналіз значущості відмінностей у показниках невербальної і вербальної фантазії
в учнів з провідною лівою півкулею
(Т-критерій Ст’юдента щодо незалежності середніх значень)

рівність
дисперсій

Т_Продуктивність
Т_Гнучкість
Т_Оригінальність
Т_Розробленість
Неверб. фант.
Казка Продуктивність
Казка Гнучкість
Казка Оригінальність
Казка Розробленість

Передбачено
не передбачено
Передбачено
не передбачено
Передбачено
не передбачено
Передбачено
не передбачено
Передбачено
не передбачено
Передбачено
не передбачено
Передбачено
не передбачено
Передбачено
не передбачено
Передбачено

Критерий равенства
дисперсий Ливиня
F
Знч.

t-критерий равенства
средних
t
ст.св.
Знч.

1,976

0,161

6,635

0,011

0,734

0,393

4,576

0,034

5,675

0,018

4,961

0,027

2,195

0,140

0,242

0,624

0,427

0,514

-2,170
-2,288
-3,222
-3,848
-2,373
-2,289
-3,197
-3,623
-3,379
-3,872
-0,243
-0,272
-0,600
-0,648
0,148
0,151
-2,087

202,000
85,314
202,000
109,591
202,000
74,057
202,000
97,893
202,000
100,171
202,000
95,401
202,000
88,969
202,000
80,304
202,000

0,031
0,025
0,001
0,000
0,019
0,025
0,002
0,000
0,001
0,000
0,809
0,787
0,549
0,519
0,882
0,881
0,038

Різн.
серед.

-1,681
-1,681
-1,559
-1,559
-1,678
-1,678
-5,598
-5,598
-10,516
-10,516
-0,026
-0,026
-0,064
-0,064
0,019
0,019
-2,412

Стд.
похиб.
різн.

0,775
0,735
0,484
0,405
0,707
0,733
1,751
1,545
3,112
2,716
0,106
0,094
0,107
0,099
0,130
0,128
1,156

95%
доверительный
интервал разности
средних
Нижня
Верхня
границя границя
-3,209
-0,154
-3,142
-0,220
-2,513
-0,605
-2,362
-0,756
-3,072
-0,284
-3,138
-0,218
-9,051
-2,145
-8,664
-2,532
-16,653
-4,379
-15,904
-5,128
-0,234
0,183
-0,213
0,162
-0,275
0,147
-0,261
0,133
-0,237
0,275
-0,235
0,273
-4,691
-0,156
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рівність
дисперсій

Верб. фант.
Інтегр. фант

не передбачено
Передбачено
не передбачено
Передбачено
не передбачено
не передбачено

Критерий равенства
дисперсий Ливиня
F
Знч.

t-критерий равенства
средних
t
ст.св.
Знч.

3,356

0,068

0,561

0,455

-0,510
-0,359
-0,403
-0,837
-0,825
-1,158

84,400
202,000
96,319
202,000
76,320
90,421

0,611
0,720
0,688
0,403
0,412
0,250

Різн.
серед.

-0,051
-0,122
-0,122
-2,197
-2,197
-0,697

Стд.
похиб.
різн.

0,101
0,340
0,302
2,624
2,664
0,602

95%
доверительный
интервал разности
средних
Нижня
Верхня
границя границя
-0,251
0,149
-0,792
0,548
-0,721
0,478
-7,371
2,976
-7,503
3,109
-1,893
0,499
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Додаток Б.2
Аналіз значущості відмінностей у показниках невербальної і вербальної фантазії
в учнів з провідною правою півкулею
(Т-критерій Ст’юдента щодо незалежності середніх значень)

равенство
дисперсий

Т_Продуктивність
Т_Гнучкість
Т_Оригінальність
Т_Розробленість
Неверб фант
Казка
Продуктивність
Казка Гнучкість
Казка
Оригінальність

Передбачено
не передбачено
Передбачено
не передбачено
Передбачено
не передбачено
Передбачено
не передбачено
Передбачено
не передбачено
Передбачено
не передбачено
Передбачено
не передбачено
Передбачено

Критерий равенства
дисперсий Ливиня
F
Знч.

t-критерий равенства
средних
t
ст.св.
Знч.

1,217

0,271

4,174

0,042

0,128

0,721

5,564

0,019

3,121

0,079

8,496

0,004

19,011

0,000

0,089

0,766

Різн.
серед.

Стд.
похиб.
різн.

95%
доверительный
интервал разности
средних
Нижня
Верхня
границя границя
-0,189
0,486
-0,195
0,492
-0,309
0,472
-0,316
0,479
-1,370
0,309
-1,375
0,314
-7,824
-0,411
-7,976
-0,258
-8,686
-0,150
-8,809
-0,027

0,867
0,853
0,412
0,405
-1,247
-1,240
-2,190
-2,107
-2,041
-1,986

202,000
175,786
202,000
175,112
202,000
185,340
202,000
155,683
202,000
166,308

0,387
0,395
0,681
0,686
0,214
0,216
0,030
0,037
0,043
0,049

0,149
0,149
0,082
0,082
-0,531
-0,531
-4,117
-4,117
-4,418
-4,418

0,171
0,174
0,198
0,202
0,426
0,428
1,880
1,954
2,164
2,224

-5,656
-5,623
-3,491
-3,365

202,000
184,992
202,000
157,438

0,000
0,000
0,001
0,001

-0,475
-0,475
-0,310
-0,310

0,084
0,084
0,089
0,092

-0,641
-0,642
-0,485
-0,492

-0,310
-0,308
-0,135
-0,128

-5,568 202,000

0,000

-0,576

0,103

-0,780

-0,372
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равенство
дисперсий

Казка Розробленість
Верб. фант.
Інтегр. фант.

не передбачено
Передбачено
не передбачено
Передбачено
не передбачено
Передбачено
не передбачено
не передбачено

Критерий равенства
дисперсий Ливиня
F
Знч.

t-критерий равенства
средних
t
ст.св.
Знч.

9,641

0,002

1,866

0,173

4,284

0,040

-5,595
-2,977
-3,009
-6,076
-5,995
-2,737
-2,659
-1,738

192,597
202,000
196,136
202,000
178,731
202,000
164,707
200,831

0,000
0,003
0,003
0,000
0,000
0,007
0,009
0,084

Різн.
серед.

-0,576
-0,263
-0,263
-1,624
-1,624
-6,042
-6,042
-0,330

Стд.
похиб.
різн.

0,103
0,088
0,087
0,267
0,271
2,208
2,272
0,190

95%
доверительный
интервал разности
средних
Нижня
Верхня
границя границя
-0,779
-0,373
-0,437
-0,089
-0,435
-0,091
-2,151
-1,097
-2,158
-1,089
-10,394
-1,689
-10,528
-1,555
-0,705
0,044
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Додаток Б.3
Аналіз значущості відмінностей у показниках невербальної і вербальної фантазії
в учнів з розвиненими двома півкулями
(Т-критерій Ст’юдента щодо незалежності середніх значень)

равенство
дисперсий

Т_Продуктивніст Передбачено
ь
не передбачено
Т_Гнучкість
Передбачено
не передбачено
Т_Оригінальність Передбачено
не передбачено
Т_Розробленість Передбачено
не передбачено
Неверб фант.
Передбачено
не передбачено
Казка
Передбачено
Продуктивність
не передбачено
Казка Гнучкість Передбачено
не передбачено
Казка
Передбачено
Оригінальність

Критерий равенства
дисперсий Ливиня
F
Знч.

t-критерий равенства
средних
t
ст.св.
Знч.

0,217

0,642

7,587

0,006

0,645

0,423

0,714

0,399

0,024

0,877

0,833

0,362

10,859

0,001

12,026

0,001

-0,726
-0,700
-0,870
-0,751
2,644
2,764
3,539
3,055
3,458
3,115

Різн.
серед.

Стд.
похиб.

95% доверительный
интервал разности
средних
Нижняя Верхняя
граница граница

202,000
59,104
202,000
52,867
202,000
65,333
202,000
52,895
202,000
55,029

0,469
0,487
0,385
0,456
0,009
0,007
0,000
0,004
0,001
0,003

-0,154
-0,154
-0,213
-0,213
1,375
1,375
8,083
8,083
9,091
9,091

0,212
0,220
0,245
0,284
0,520
0,498
2,284
2,646
2,629
2,918

-0,572
-0,594
-0,696
-0,782
0,350
0,381
3,580
2,776
3,907
3,243

0,264
0,286
0,270
0,356
2,400
2,369
12,587
13,390
14,276
14,939

7,686 202,000
8,241 67,742
5,135 202,000
4,134 49,973

0,000
0,000
0,000
0,000

0,756
0,756
0,547
0,547

0,098
0,092
0,106
0,132

0,562
0,573
0,337
0,281

0,950
0,940
0,756
0,812

6,972 202,000

0,000

0,860

0,123

0,617

1,104
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равенство
дисперсий

Казка
Розробленість
Верб. фант.
Інтегр. фант.

Критерий равенства
дисперсий Ливиня
F
Знч.

t-критерий равенства
средних
t
ст.св.
Знч.

не передбачено
Передбачено
не передбачено
Передбачено
не передбачено
Передбачено
не передбачено

24,054

0,000

0,063

0,802

0,105

0,746

Різн.
серед.

9,536 108,945

0,000

0,860

4,305 202,000
4,840 72,850
8,497 202,000
8,960 66,148
4,409 202,000
3,980 55,132

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,460
0,460
2,623
2,623
11,714
11,714

Стд.
похиб.

95% доверительный
интервал разности
средних
Нижняя Верхняя
граница граница
0,090
0,682
1,039
0,107
0,095
0,309
0,293
2,657
2,943

0,249
0,270
2,014
2,039
6,475
5,816

0,670
0,649
3,232
3,208
16,954
17,613
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Додаток Б.4
Аналіз значущості відмінностей між показниками критеріїв
невербальної і вербальної фантазії у лівопівкульних, правопівкульних і
учнів з розвиненими двома півкулями
Однофакторний дисперсійний аналіз ANOVA (критерій Фішера)
Сумма
квадратов
Т_Продуктивність

Т_Гнучкість

Т_Оригінальність

Т_Розробленість

Неверб. фант

Казка Продуктивність

Казка Гнучкість

Казка Оригінальність

Между группами

148,855

2

74,428

Внутри групп

4404,851

201

21,915

Итого

4553,706

203

103,963

2

51,981

Внутри групп

1721,699

201

8,566

Итого

1825,662

203

Между группами

Между группами

273,362

2

136,681

Внутри групп

3537,795

201

17,601

Итого

3811,157

203

Между группами

1745,857

2

872,929

Внутри групп

22141,373

201

110,156

Итого

23887,230

203

Между группами

6363,125

2

3181,563

Внутри групп

69524,208

201

345,892

Итого

75887,333

203

Между группами

19,936

2

9,968

Внутри групп

62,902

201

,313

Итого

82,838

203

Между группами

10,040

2

5,020

Внутри групп

74,720

201

,372

Итого

84,760

203

Между группами

26,646

2

13,323

Внутри групп

98,393

201

,490

125,039

203

Итого
Казка Розробленість

Верб. фант

Інтегр. фант

Средний
квадрат

ст.св.

Между группами

7,114

2

3,557

Внутри групп

75,238

201

,374

Итого

82,353

203

Между группами

238,222

2

119,111

Внутри групп

617,758

201

3,073

Итого

855,980

203

Между группами

4526,422

2

2263,211

Внутри групп

46692,338

201

232,300

Итого

51218,760

203

F

Знч.

3,396

,035

6,069

,003

7,766

,001

7,924

,000

9,198

,000

31,852

,000

13,504

,000

27,217

,000

9,503

,000

38,755

,000

9,743

,000
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Додаток Б.5
Результати апостеріорного тесту Дункана щодо впливу міжпівкульної
роботи мозку на показники невербальної і вербальної фантазії
Т_Оригінальність
Дунканa,,b
Подмножество для альфа = 0.05

Функціональна
асиметрія

N

1

Ліво-півкульні

48

10,40

Право-півкульні

115

10,55

Ліво-право півкульні

41

2

11,88

Знч.

,788

1,000

Визуализируются средние по группам в однородных наборах.
a. Объем выборки, вычисленный как гармоническое среднее, равен
55,639.
b. Объемы групп не одинаковы. Используется гармоническое среднее
этих объемов. Не гарантированы уровни ошибки 1-го рода.

Т_Гнучкість
Дунканa,,b
Подмножество для альфа = 0.05

Функціональна
асиметрія

N

1

Ліво-півкульні

48

7,15

Право-півкульні

115

7,52

Ліво-право півкульні

41

8,22

Знч.

1,000

2

,210

Визуализируются средние по группам в однородных наборах.
a. Объем выборки, вычисленный как гармоническое среднее, равен
55,639.
b. Объемы групп не одинаковы. Используется гармоническое среднее
этих объемов. Не гарантированы уровни ошибки 1-го рода.

Т_Розробленість
Дункан

a,,b

Подмножество для альфа = 0.05

Функціональна
асиметрія

N

1

Право-півкульні

115

31,21

Ліво-півкульні

48

31,79

Ліво-право півкульні

41

Знч.

2

39,46
,815

1,000
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Визуализируются средние по группам в однородных наборах.
a. Объем выборки, вычисленный как гармоническое среднее, равен
55,639.
b. Объемы групп не одинаковы. Используется гармоническое среднее
этих объемов. Не гарантированы уровни ошибки 1-го рода.

Неверб. фант.
Дункан

a,,b

Подмножество для альфа = 0.05

Функціональна
асиметрія

N

1

Право-півкульні

115

58,93

Ліво-півкульні

48

59,27

Ліво-право півкульні

41

2

68,12

Знч.

,905

1,000

Визуализируются средние по группам в однородных наборах.
a. Объем выборки, вычисленный как гармоническое среднее, равен
55,639.
b. Объемы групп не одинаковы. Используется гармоническое среднее
этих объемов. Не гарантированы уровни ошибки 1-го рода.

Казка Продуктивність
Дунканa,,b
Подмножество для альфа = 0.05

Функціональна
асиметрія

N

1

Право-півкульні

115

1,90

Ліво-півкульні

48

2,08

Ліво-право півкульні

41

2

2,71

Знч.

,078

1,000

Визуализируются средние по группам в однородных наборах.
a. Объем выборки, вычисленный как гармоническое среднее, равен
55,639.
b. Объемы групп не одинаковы. Используется гармоническое среднее
этих объемов. Не гарантированы уровни ошибки 1-го рода.

296

Казка Гнучкість
Дунканa,,b
Подмножество для альфа = 0.05

Функціональна
асиметрія

N

1

Право-півкульні

115

1,67

Ліво-півкульні

48

1,89

Ліво-право півкульні

41

2

2,27

Знч.

,517

1,000

Визуализируются средние по группам в однородных наборах.
a. Объем выборки, вычисленный как гармоническое среднее, равен
55,639.
b. Объемы групп не одинаковы. Используется гармоническое среднее
этих объемов. Не гарантированы уровни ошибки 1-го рода.

Казка Оригінальність
Дунканa,,b
Подмножество для альфа = 0.05

Функціональна
асиметрія

N

1

Право-півкульні

115

1,82

Ліво-півкульні

48

Ліво-право півкульні

41

Знч.

2

3

2,08
2,76
1,000

1,000

1,000

Визуализируются средние по группам в однородных наборах.
a. Объем выборки, вычисленный как гармоническое среднее, равен
55,639.
b. Объемы групп не одинаковы. Используется гармоническое среднее
этих объемов. Не гарантированы уровни ошибки 1-го рода.
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Казка Розробленість
Дункан

Подмножество для альфа = 0.05

Функціональна
асиметрія

a,,b

N

Право-півкульні

1

2

115

1,59

Ліво-півкульні

48

1,67

Ліво-право півкульні

41

2,07

Знч.

,517

1,000

Визуализируются средние по группам в однородных наборах.
a. Объем выборки, вычисленный как гармоническое среднее, равен
55,639.
b. Объемы групп не одинаковы. Используется гармоническое среднее
этих объемов. Не гарантированы уровни ошибки 1-го рода.

Інтегр. фант.
Дунканa,,b
Подмножество для альфа = 0.05

Функціональна
асиметрія
Право-півкульні

N

1

2

115

65,57

Ліво-півкульні

48

66,52

Ліво-право півкульні

41

Знч.

77,56
,741

1,000

Визуализируются средние по группам в однородных наборах.
a. Объем выборки, вычисленный как гармоническое среднее, равен
55,639.
b. Объемы групп не одинаковы. Используется гармоническое среднее
этих объемов. Не гарантированы уровни ошибки 1-го рода.
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Додаток В
Кореляційні зв’язки між показниками критеріїв фантазії та
показниками інтелекту (коефіцієнт Спірмена)
Вербальний КІ

Невербальний КІ

Повний КІ

Коеф.

Коеф.

Коеф.

кореляції

Знч.

кореляції

Знч.

кореляції

Знч.

Т_Продуктивність

0,18

0,00

0,15

0,02

0,18

0,00

Т_Гнучкість

0,21

0,00

0,11

0,06

0,17

0,01

Т_Оригінальність

0,24

0,00

0,33

0,00

0,30

0,00

Т_Розробленість

0,21

0,00

0,22

0,00

0,23

0,00

Неверб. фант

0,24

0,00

0,26

0,00

0,27

0,00

Казка Продуктивність

0,39

0,00

0,30

0,00

0,41

0,00

Казка Гнучкість

0,21

0,00

0,26

0,00

0,25

0,00

Казка Оригінальність

0,32

0,00

0,31

0,00

0,40

0,00

Казка Розробленість

0,35

0,00

0,23

0,00

0,36

0,00

Верб. фант

0,40

0,00

0,36

0,00

0,46

0,00

Інтегр. фант

0,24

0,00

0,25

0,00

0,31

0,00

Додаток Г.1
Рангова кореляція Спірмена між показниками критеріїв фантазії і показниками навчальної успішності
молодших школярів
Українська
мова
Т_Продуктивність
Т_Гнучкість
Т_Оригінальність
Т_Розробленість
Неверб. фант
Казка
Продуктивність
Казка Гнучкість
Казка
Оригінальність
Казка
Розробленість
Верб. фант
Інтегр. фант.

Чита- Інозем
ння
-на
мова

Математика

Яі
Укра
-їна

Музика

Образ.
мистец
-тво

Труд.
навч.

0,100
0,157
0,111
0,113

-0,014
0,837
0,049
0,482

0,101
0,151
0,218
0,002
0,197
0,005

Осн.
здоров'я

Фізкуль
тура

Середній
бал

0,035
0,617
0,111
0,115

0,003
0,965
-0,013
0,857

0,082
0,249
0,140
0,047

0,006
0,927
0,096
0,170
0,078
0,268

0,036
0,606
0,103
0,142
0,097
0,167

-0,138
0,050
0,016
0,820
-0,018
0,804

-0,010
0,885
0,096
0,174
0,103
0,148

Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.

0,080
0,256
0,152
0,030

0,028
0,686
0,136
0,053

0,129
0,097
0,163
0,020

0,115
0,102
0,171
0,014

0,120
0,088
0,170
0,015

Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.

-0,025
0,722
0,064
0,362
0,073
0,297

-0,022
0,759
0,025
0,718
0,043
0,541

-0,035
0,615
0,078
0,269
0,099
0,158

0,071
0,310
0,118
0,094
0,143
0,041

0,077
0,271
0,105
0,134
0,146
0,037

0,072
0,307
0,087
0,214
0,069
0,326
0,008
0,905
0,032
0,646

Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.

0,127
0,071
0,111
0,113

0,111
0,113
0,071
0,315

0,130
0,064
0,075
0,287

0,137
0,051
0,117
0,095

0,113
0,109
0,104
0,137

0,130
0,063
0,009
0,900

0,108
0,123
0,117
0,094

0,038
0,585
0,119
0,090

0,125
0,076
0,053
0,452

0,070
0,324
0,017
0,812

0,128
0,071
0,088
0,217

Кореляція
Знч.

0,194
0,005

0,195
0,005

0,108
0,124

0,202
0,004

0,199
0,004

0,174
0,013

0,186
0,008

0,167
0,017

0,211
0,003

0,037
0,598

0,174
0,013

Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.
N

0,203
0,004
0,185
0,008
0,095
0,175
204

0,176
0,012
0,183
0,009
0,146
0,037
204

0,095
0,178
0,119
0,091
0,066
0,352
204

0,243
0,000
0,226
0,001
0,186
0,008
204

0,230
0,001
0,212
0,002
0,177
0,011
204

0,129
0,067
0,131
0,062
0,142
0,042
204

0,250
0,000
0,208
0,003
0,216
0,002
204

0,231
0,001
0,188
0,007
0,232
0,001
204

0,162
0,021
0,185
0,008
0,062
0,380
204

0,037
0,599
0,043
0,541
0,054
0,448
203

0,219
0,002
0,185
0,009
0,092
0,180
200
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Додаток Г.2
Рангова кореляція Спірмена між показниками критеріїв фантазії і показниками навчальної успішності
молодших школярів з низьким середнім балом

Т_Продуктивність
Т_Гнучкість
Т_Оригінальність
Т_Розробленість
Неверб. фант
Казка
Продуктивність
Казка Гнучкість
Казка
Оригінальність
Казка Розробленість
Верб. фант.
Інтегр. фант.

Читання

Іноземна мова

Матема
-тика

Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.

Україн
-ська
мова
-0,168
0,374
-0,210
0,267
0,103
0,588
-0,248
0,187
-0,277
0,138

Музика

-0,059
0,756
-0,155
0,412
0,360
0,051
0,075
0,693
0,117
0,538

Яі
Україна
0,281
0,133
0,108
0,570
0,263
0,160
0,126
0,505
0,157
0,408

0,163
0,388
0,205
0,278
-0,065
0,732
0,113
0,552
0,144
0,446

Образ.
мистецтво
0,238
0,206
0,119
0,530
-0,034
0,858
0,104
0,586
0,088
0,645

-0,081
0,669
-0,042
0,825
0,401
0,028
0,084
0,660
0,053
0,782

0,426
0,019
0,335
0,070
-0,298
0,110
-0,136
0,474
-0,030
0,875

Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.

0,188
0,321
0,129
0,497

0,470
0,009
0,356
0,054

Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.
Кореляція

0,066
0,728
0,155
0,415
0,166
0,382
0,043

0,375
0,041
0,284
0,128
0,479
0,007
-0,018

Труд.
навч.

-0,060
0,752
-0,105
0,581

0,601
0,000
0,382
0,037

0,292
0,118
0,481
0,007

-0,071
0,708
0,040
0,834

0,031
0,871
-0,047
0,804

-0,264
0,158
-0,272
0,145

0,495
0,005
0,426
0,019

-0,058
0,761
-0,131
0,490

0,366
0,046
0,350
0,058

-0,182
0,334
-0,118
0,535
-0,073
0,700
-0,088

0,489
0,006
0,368
0,045
0,563
0,001
0,214

0,256
0,171
0,315
0,090
0,409
0,025
0,171

0,087
0,646
0,149
0,433
0,058
0,762
0,431

0,041
0,828
-0,063
0,741
0,068
0,723
-0,066

-0,286
0,125
-0,224
0,233
-0,247
0,188
-0,339

0,495
0,005
0,370
0,044
0,558
0,001
-0,007

0,168
0,374
-0,014
0,942
-0,025
0,898
0,566

0,361
0,050
0,259
0,168
0,424
0,019
0,261

-0,029
0,879
0,061
0,750
-0,125
0,512
-0,064
0,739
-0,122
0,522

Осн. Фізку- Серездоро- льту- дній
в'я
ра
бал
-0,120
0,042 0,185
0,526
0,827 0,328
0,015
0,016 0,109
0,937
0,931 0,565
0,247
0,088 0,241
0,189
0,642 0,199
0,134
0,386 0,169
0,479
0,035 0,373
0,099
0,311 0,182
0,602
0,094 0,335
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Знч.
N

Україн
-ська
мова
0,821
30

Читання

Іноземна мова

Матема
-тика

0,925
30

0,645
30

0,256
30

Яі
Україна
0,365
30

Музика
0,017
30

Образ.
мистецтво
0,729
30

Труд.
навч.

Осн. Фізку- Серездоро- льту- дній
в'я
ра
бал
0,067 0,972
0,001 0,163
30
30
30
30
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Додаток Г.3
Рангова кореляція Спірмена між показниками критеріїв фантазії і показниками навчальної успішності
молодших школярів з високим середнім балом
Україн
-ська
мова
Т_Продуктивність
Т_Гнучкість
Т_Оригінальність
Т_Розробленість
Неверб. фант.
Казка
Продуктивність
Казка Гнучкість
Казка
Оригінальність
Казка Розробленість
Верб. фант.
Інтегр. фант.

Читання

Іноземна мова

Матема
-тика

Яі
Україна

Музика

Образ.
мистецтво

Труд.
навч.

Осн.
здоров'я

Фізкультура

Середній
бал

Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.

-0,119
0,532
0,123
0,516
-0,111
0,559
-0,469
0,010
-0,142
0,454

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-0,188
0,319
-0,381
0,038
-0,446
0,014
-0,391
0,033
-0,419
0,021

-0,182
0,335
0,111
0,561
-0,140
0,460
-0,477
0,008
-0,282
0,130

0,130
0,494
0,174
0,358
0,163
0,391
-0,183
0,332
0,075
0,692

-0,236
0,208
-0,228
0,226
-0,085
0,657
-0,377
0,040
-0,350
0,058

0,009
0,964
0,039
0,837
0,292
0,118
0,139
0,465
0,112
0,555

0,314
0,091
0,315
0,090
0,314
0,091
0,313
0,092
0,312
0,093

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-0,207
0,272
-0,282
0,131
-0,284
0,128
-0,105
0,581
-0,179
0,345

-0,286
0,125
-0,180
0,342
-0,231
0,219
-0,565
0,001
-0,400
0,028

Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.

0,018
0,923
0,052
0,783

.
.
.
.

-0,214
0,256
-0,156
0,409

0,015
0,939
0,103
0,589

0,125
0,510
0,167
0,378

0,273
0,145
0,130
0,494

0,437
0,016
0,383
0,037

0,125
0,510
0,167
0,378

.
.
.
.

-0,206
0,275
-0,041
0,828

0,071
0,710
0,155
0,414

Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.
Кореляція
Знч.
Кореляція

0,095
0,618
0,424
0,020
0,194
0,304
0,161

.
.
.
.
.
.
.

-0,102
0,592
-0,234
0,213
-0,159
0,403
-0,471

0,129
0,497
0,307
0,099
0,186
0,325
-0,076

0,118
0,536
0,346
0,061
0,265
0,157
0,043

0,406
0,026
0,296
0,112
0,373
0,042
-0,139

0,245
0,191
0,411
0,024
0,368
0,046
0,306

0,118
0,536
0,013
0,944
0,110
0,561
0,226

.
.
.
.
.
.
.

0,015
0,939
-0,159
0,401
-0,062
0,745
0,015

0,200
0,290
0,372
0,047
0,267
0,154
-0,088
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Україн
-ська
мова
Знч.
N

0,394
-0,119

Читання
.
.

Іноземна мова

Матема
-тика

Яі
Україна

Музика

Образ.
мистецтво

0,009
-0,188

0,691
-0,182

0,822
0,130

0,463
-0,236

0,100
0,009

Труд.
навч.
0,231
0,314

Осн.
здоров'я
.
.

Фізкультура

Середній
бал

0,937
-0,207

0,644
-0,286

Додаток Д
Аналіз значущості відмінностей у показниках невербальної і вербальної
фантазії в учнів різної статі
(Т-критерій Ст’юдента щодо незалежності середніх значень)
Т-критерій порівняння середніх незалежних вибірок
показників фантазії за статтю
Групповые статистики

Т_Продуктивність
Т_Гнучкість
Т_Оригінальність
Т_Розробленість
Неверб. фант.
Казка
Продуктивність

Стать
жін.
чол.
жін.
чол.
жін.
чол.
жін.
чол.
жін.
чол.

N
Среднее
105
9,32
99
9,06
105
7,96
99
7,79
105
10,70
99
10,87
105
33,99
99
31,96
105
61,97
99
59,68

Стд.
отклонение
1,131
1,284
1,285
1,514
3,226
2,798
12,876
14,001
14,787
16,114

Стд.
ошибка
среднего
,110
,129
,125
,152
,315
,281
1,257
1,407
1,443
1,620

жін.
чол.
жін.
чол.
жін.

105

2,01

,546

,053

99
105
99

2,20
1,32
1,62

,714
,509
,738

,072
,050
,074

105

1,98

,772

,075

чол.
Казка Розробленість жін.
чол.
Верб. фант.
жін.
чол.
Інтегр. фант.
жін.
чол.

99
105
99
105
99
105
99

2,16
1,69
1,73
7,00
7,71
68,97
67,38

,792
,625
,652
1,664
2,353
15,053
16,759

,080
,061
,066
,162
,236
1,469
1,684

Казка Гнучкість
Казка
Оригінальність

Критерий
равенства
дисперсий
Ливиня
Равенство
дисперсий

F

Знч.

t-критерий равенства средних

t

ст.св.

95%
Стд.
доверительный
Знч. (2- Разность ошибка интервал разности
сторон) Средних разности
средних
Нижняя Верхняя
граница граница

Т_Продуктивніс Предполагается
ть
не
предполагается
Т_Гнучкість
Предполагается
не
предполагается
Т_Оригінальніст Предполагается
ь
не
предполагается
Т_Розробленість Предполагается

Неверб фант

Казка Продуктивність

Казка
Гнучкість

Казка
Оригінальність

Казка
Розробленість

не
предполагается
Предполагается
не
предполагается
Предполагается
не
предполагается
Предполагается
не
предполагается
Предполагается
не
предполагается
Предполагается

Верб. фант

не
предполагается
Предполагается

Інтегр. фант

не
предполагается
Предполагается
не
предполагается

2,382

5,731

3,218

,470

,002

24,706

28,178

1,613

,049

18,403

,068

,124 1,556

,018

202

,121

,263

,169

-,070

,597

1,550 195,303

,123

,263

,170

-,072

,598

202

,376

,174

,196

-,213

,561

,883 192,649

,379

,174

,197

-,215

,563

202

,683

-,173

,424

-1,009

,662

-,411 200,628

,682

-,173

,422

-1,006

,659

202

,282

2,031

1,882

-1,680

5,741

1,077 197,981

,283

2,031

1,886

-1,689

5,751

202

,290

2,295

2,164

-1,972

6,561

1,058 197,862

,291

2,295

2,169

-1,983

6,572

202

,031

-,192

,089

-,367

-,018

-2,154 183,318

,033

-,192

,089

-,369

-,016

202

,001

-,292

,088

-,467

-,118

-3,273 172,906

,001

-,292

,089

-,469

-,116

202

,100

-,181

,109

-,397

,035

-1,649 200,572

,101

-,181

,110

-,397

,035

202

,643

-,042

,089

-,218

,135

-,464 199,960

,643

-,042

,090

-,218

,135

202

,014

-,707

,284

-1,267

-,147

-2,465 175,464

,015

-,707

,287

-1,273

-,141

202

,477

1,588

2,228

-2,805

5,981

,710 196,605

,478

1,588

2,235

-2,820

5,995

,887

,074 -,409

,494 1,079

,961 1,061

,000 -2,171

,000 -3,308

,206 -1,650

,825 -,465

,000 -2,489

,794

,713

Додаток Ж
Тренінг «Учимося фантазувати»
Пропонований тренінг містить 16 занять тривалістю від 1 до 1,5 години кожне,
які проводять один раз на тиждень. Завдання тренінгу, як класні, так і домашні,
виконуються учнями в робочих зошитах (формат сторінки А4, кількість аркушів –
50).
Мета тренінгу – познайомити учнів з методами та прийомами фантазування,
навчити застосовувати їх для створення нових образів фантазії, генерації нових ідей
та втілювати їх у власних творчих продуктах,

сприяти зниженню в них

психологічної інерції, шаблонності та стереотипності мислення, збагаченню досвіду
творчої

діяльності,

становленню

усвідомлення

своєї

індивідуальності

та

неповторності.
Завдання:
1) Сприяти розвитку фантазії молодших школярів як основної характеристики
творчої особистості.
2) Створити сприятливі умови для гармонійного поєднання творчого розвитку
молодших школярів з їх соціальним, емоційно-вольовим, морально-духовним,
естетичним розвитком.
3) Сприяти підвищенню в учнів рівня прийняття себе, впевненості у собі,
самооцінки, розвитку навичок рефлексії, адекватного ставлення до успіху-неуспіху,
самостійності, усвідомлення залежності своїх досягнень від власних знань, умінь і
навичок, докладених вольових зусиль, а також від здатності організовувати спільні
дії з однокласниками.
3) Гармонізувати взаємини учнів з їх однолітками та вчителем, збагачувати їх
досвід творчої співпраці.
4) Формувати в учнів навички публічного обговорення і відстоювання власних
ідей та результатів творчої діяльності, вміння давати оцінку результатам своєї
роботи.

Запропоновані заняття передбачають різні види (ігри, вправи, дискусії, бесіди,
виставки) та форми роботи (індивідуальну, групову, фронтально-колективну).
У роботі тренінгу брали участь також батьки учнів. Участь батьків полягала у
контролі та керівництві виконання дітьми домашніх завдань. Передбачувана у
тренінгу індивідуальна форма роботи полягала у виконанні учнями в спеціальних
зошитах домашніх завдань при безпосередній участі батьків.
Обов’язковою складовою частиною розроблених нами занять є оцінювання.
Усі відповіді дітей мають безумовно прийматися, уважно вислуховуватися і лише
внаслідок колективного обговорення разом має знаходитися правильне рішення. Усе
це допомагає кожному учневі усвідомити власні можливості, формує адекватну
самооцінку та впевненість у собі, а також створює на заняттях позитивний
емоційний фон, що сприяє розкутості, появі інтересу, прагнення виконувати
запропоновані завдання.
Структурно кожне заняття складається з таких етапів:
- організаційного, яке передбачає привітання, створення в рамках розминки
позитивного настрою на подальший зміст заняття, аналіз домашнього завдання;
- змістовного – виконання учнями спеціально дібраних завдань, спрямованих
на

розвиток

фантазії молодших школярів,

їх

індивідуально-психологічних

особливостей, а також збагачення досвіду творчої діяльності;
- оцінювально-рефлексивного

–

підведення

підсумків,

обговорення

результатів роботи учнів, що нового вони дізналися на занятті, чому навчилися, що
сподобалося найбільше, а також обговорення тих труднощів, які в них виникали під
час виконання завдань, прощання.
Під час проведення тренінгових занять передбачалося застосування наступних
методів: міні-лекція, бесіда, розповідь, дискусія, вправи-привітання, вправирелаксації, вправи для гуртування групи, вправи для сприяння міжособистісного
спілкування, ігри-вправи.

Заняття 1.
Тема: Знайомство з групою, обговорення правил роботи групи. Поняття
про фантазію, фантазування. Поняття про психологічну інерцію.
Тренер розповідає учням про особливості тренінгу «Учимося фантазувати»,
зокрема пояснює, що відвідування занять може допомогти кожному з них навчитися
керувати своєю фантазією, створювати нові цікаві образи, втілювати їх у творчих
продуктах, зростати творчою особистістю; повідомляє розклад проведення занять,
наголошує на необхідності заведення робочих зошитів, виконанні домашніх
завдань; пропонує правила роботи групи, які однаково стосуються і його самого, і
учасників (правила роздруковані для кожного учня, їх потрібно вклеїти в робочі
зошити).
Правила роботи групи:
1. Добровільність участі за чіткого визначення своєї позиції: не хочеш
говорити або виконувати яке-небудь завдання – не роби цього, але сповісти про це
тренера за допомогою умовного знака.
2. Щирість у спілкуванні: якщо не готовий бути щирим в обговоренні якогось
питання, краще промовчати, ніж говорити не те, що думаєш, або говорити неправду.
3. Право на думку: немає правильних або направильних відповідей. Правильна
відповідь – та, яка насправді виражає твою думку.
4. Відсутність критики: не критикуй і не оцінюй іншого учасника, якшо він
тебе про це не просить. Кожний має право на особисту думку.
5. Увага та взаємоповага: будь уважним до того, що говорять, роблять і
відчувають інші і ти сам.
6. Конфіденційність: ніхто не може говорити за межами групи про те, що в
ній відбувається. Кожний повинен бути впевнений у тому, що його думки, дії,
переживання не будуть виноситися за межі групи, а також не будуть
обговорюватися з людьми, які не є учасниками групи.
Після того як тренер оголосить правила і відповість на запитання учнів,
проводять ритуал прийняття правил (тренер і учні «урочисто обіцяють»

дотримуватися їх). Варто відразу домовитися про ритуали початку й кінця заняття,
які повторюватимуться на кожному наступному занятті. Умовні спільні дії
(ритуальні вітання і прощання) підвищуватимуть згуртованість групи.
Вправа «Коло знайомств». Мета: дати кожному учасникові змогу
представити себе групі, виразити свою індивідуальність.
Учасники сідають у коло. Тренер одночасно розповідає і показує правила
виконання вправи. Кожний з учасників по черзі виходить і стає у центр кола,
називає своє ім’я або псевдонім, яким він хотів би називатися в цій групі,
промовляючи його з певною інтонацією, а також відповідними рухами, жестами і
мімікою демонструє своє уявлення про себе. Назвавши і показавши себе, учасник
повертається на своє місце. Всі інші учасники якомога точніше повторюють назване
ім’я, намагаючись імітувати інтонацію, а також відтворюють запропоновані рухи,
жести, міміку. Тренер повинен обов’язково дати учасникам настанову на
розшифрування невербальних повідомлень. Розшифрування переданих і отриманих
повідомлень можна провести неформально, дозволивши дітям «проінтерв’ювати»
будь-якого учасника групи, чию думку їм хочеться почути. Можна запропонувати
таку схему інтерв’ю: «Я запам’ятав твій рух (коротка пантоміма). Мені здається, що
він виражає… Чи правильно я тебе зрозумів?» Або: «Ти запам’ятала мій рух
(коротка пантоміма)? Мені цікаво знати, як ти його зрозуміла… Дякую, це цікаво,
але я хотіла сказати ще от що…».
Міні-лекція. Поняття про фантазію, фантазування.
Вправа «Хто більший?». Мета: розвиток творчого мислення, подолання
психологічної інерції.
Тренер пропонує учням відповісти на запитання: «Чи може миша бути більша
за слона? Якщо так, то в яких випадках?».
Відповідаючи на питання: «Чи може миша бути більша за слона?», дуже часто
під словом «більше» діти розуміють «вище» і дають неправильні відповіді типу:
«Так, якщо вона залізе на слона», або «Так, якщо вона сидить на дереві» і т. п.
Також, звичайно, діти дають відповідь: «Так не буває».

Правильними відповідями вважаються: «Миша й слон – «несправжні» (м’які
іграшки; зображені на малюнку; зроблені з пластиліну; хмари, які нагадують їх за
формою), «Слон – шахова фігура», «Оптичне явище: миша – близько, а слон –
далеко», «Переносне значення слова «більша»: дуже хвалькувата миша може
вважати себе більшою за слона, раз він її боїться», різноманітні ситуації (уві сні;
діти у масках миші і слона; собака на ім’я Мишка і папуга на ім’я Слон).
Зазвичай діти обурюються: «А ми не так зрозуміли, ми думали, що потрібно
тільки про справжніх говорити». А тому тренер пропонує їм подумати, чому вони
зрозуміли саме так, що їм завадило зрозуміти інакше.
Бесіда. Поняття про психологічну інерцію.
Пояснення змісту поняття базується на аналогії: автомобіль, навіть якщо
натиснути на гальма, якийсь час продовжує рухатися – тобто їде «по-інерції».
Людина так само, виконуючи якусь дію, не зразу може переключитися на іншу, так
як спрацьовує «психологічна інерція» – продовження виконання звичних дій.
Наприклад, психологічна інерція «змушує» шукати кармани в новому пальті на тому
ж місці, де вони були в старій куртці; називати маму бабусею після відпочинку
влітку в селі і т. п.
Для демонстрації психологічної інерції тренер пропонує дітям відповісти на
декілька запитань. Відповіді учні можуть давати хором. Можна запропонувати,
наприклад, наступні запитання:
- Як глухоніма людина може пояснити в магазині, що йому потрібен
молоток? (Діти показують як забивають цвях). А як сліпому попросити ножиці?
(Більшість дітей відразу починають різати пальцями повітря, хоча сліпий може й
сказати.)
- Яке слово з 11 літер всі діти, дорослі і навіть учителі пишуть неправильно?
(Звичайно, слово «неправильно».)
- Як записати рядок цифр 5, не відриваючи від рядка руки? (Потрібно
записати римськими цифрами.)

Такі завдання діти виконують із задоволенням, що дозволяє тренеру перейти
до аналізу поняття психологічної інерції. Тренер наголошує учням, що психологічна
інерція допомагає людині виконувати звичні дії, навіть не задумуючись, наприклад
застібнути одяг або зав’язати шнурки не дивлячись, в темряві пройти з однієї
кімнати в іншу і т. п., тому що вона звикла це робити, повторюючи багаторазово.
Психологічна інерція допомагає людині, полегшує їй життя, але разом із тим вона
починає заважати, коли змінюються умови або коли потрібно оцінити ситуацію з
іншої, незвичної точки зору. Психологічна інерція заважає вигадувати щось нове,
пропонуючи звичні, старі відповіді або спонукає швидко здаватися: «Цього не може
бути!»
Вправа

«Долаємо

психологічну

інерцію».

Мета:

зниження

в

учнів

психологічної інерції, шаблонності та стереотипності мислення.
Для виконання вправи учасники об’єднуються у декілька груп. Кожна група
отримує по одному запитанню, на які, враховуючи вплив психологічної інерції, усі
зазвичай

відповідають:

«Так».

Тренер

пропонує

учням

«поборотися»

з

психологічною інерцією, відповісти: «Ні» й обґрунтувати свою відповідь. Можна
запропонувати, наприклад, наступні запитання: «Всі риби плавають?», «Автомобіль
завжди обжене пішохода?», «Вдень завжди світло?», «Якщо загартовуватися, то
ніколи не захворієш?» і т. п.
Вправа «Подарунок». Мета: інтеграція групи, формування позитивного
ставлення до учасників тренінгу, гармонізація стосунків.
Тренер

пропонує

зробити

подарунки

один

одному.

Але

дарунки

зображаються лише засобами пантоміми. Той, хто отримує дарунок, у свою чергу
звертається до наступного учасника зі своїм дарунком.
Домашнє завдання. Придумати, на що схожа цифра 3, і домалювати її.
Тренер попереджає дітей, що відповіді типу: «на літеру З», «на пташку», «на
крило метелика» зараховуватися не будуть, оскільки вони відразу «підказані»
психологічною інерцією.

Рефлексивне коло. Учасники підводять підсумки заняття, зосереджують
увагу на емоціях і власному результаті роботи.
Бажано запропонувати способи подолання психологічної інерції:
- «не довіряти» найпершим розв’язкам і відповідям, найчастіше малоцікавим
і неоригінальним;
- помічати, коли починає діяти психологічна інерція (можна запропонувати
учням давати сигнал, коли хтось з учасників буде повторювати з невеликими
змінами вже запропоновані раніше ідеї);
- вчитися бачити ситуації з різних точок зору;
- розвивати фантазію на заняттях тренінгу «Учимося фантазувати»;
- виробити звичку: «Не повторювати і не повторюватися».
Прощання «Аплодисменти».
Тренер дякує учням за активну участь в тренінгу. «Ми з вами добре
попрацювали. На завершення нашої роботи я пропоную вам уявити на одній своїй
долоньці усмішку, а на другій – радість. А щоб вони завжди супроводжували нас, їх
треба міцно-преміцно поєднати в аплодисменти».
Заняття 2.
Тема: «На що схоже?», «Що нагадує?» Розвиток асоціативності.
Вправа «Моє ім’я». Мета: дозволяє кожному учасникові представити себе
групі, виразити свою індивідуальність, сприяє самоусвідомленню і підвищенню
самооцінки.
Тренер пропонує учням написати в зошитах у стовпчик свої імена, а навпроти
кожної літери написати слово, яке починається з цієї літери і характеризує їх з
найкращого боку. Учні по черзі мають зачитати написане про себе.
Вправа

«На що схоже?». Мета: активізувати спонтанну поведінку учнів,

досягти робочої атмосфери, розвиток асоціативного мислення, фантазії.
Учитель пропонує учням подумати і відповісти на що схожі літери, з яких
утворені слова у висловах: «Добрий день!», «Починаємо заняття!» (слова написані
друкованими літерами на дошці).

Перевірка домашнього завдання.
Після демонстрації дітьми своїх робіт тренер звертає їхню увагу на те, що одні
ідеї повторюються часто, деякі – зрідка, а є оригінальні ідеї, які не повторюються.
Тренер виділяє три рівні виконання завдання:
І рівень (високий) – незвичайні, неочікувані, оригінальні ідеї: «Так придумав
тільки один!»
ІІ рівень (середній) – цікаві, не зовсім звичні ідеї: «Так придумали деякі!»
ІІІ рівень (низький) – неоригінальні, стандартні ідеї: «Так можуть придумати
всі!»
Після пояснення рівнів новизни й оцінювання робіт, тренер висловлює
побажання дітям, щоб у подальшому всі завдання були виконані ними на першому,
високому рівні.
Вправа «Чорнильні плями». Мета: розвиток асоціативного мислення, фантазії.
Для виконання вправи учасники розподіляються на декілька груп. Кожна
група отримує аркуш із зображенням чорнильної плями. Дітям потрібно придумати і
записати якомога більше варіантів, на що схожа чорнильна пляма. При цьому аркуш
дозволяється повертати, але домальовувати нічого не можна.
Вправа «Думай про інше». Мета: розвиток асоціативного мислення, фантазії,
формування самостійності і нестандартності мислення.
Тренер на дошці зображує схематично який-небудь малюнок (можна
використати фігури, запропоновані Е. Торренсом «Завершення фігур». Після чого
пропонує учням висловлюватися на що схоже те, що намальовано на дошці. Усі
запропоновані варіанти записує у стовпчик на дошці. Потім тренер пропонує
назвати 3-4 будь-яких об’єкта якомога більш різноманітних і несхожих на
зображений на дошці (записуються на дошці у другий стовпчик). Дітям потрібно
довести, що малюнок схожий на кожний із перерахованих об’єктів, тобто вказати,
чим саме схожий. Таким чином, є умова завдання і відповідь, а потрібно з’ясувати
як цю відповідь отримали. Потім порівнюються варіанти відповідей, записаних у

першому і другому стовпчиках і з’ясовується в якому з них відповіді більш цікаві і
чому.
Вправу можна повторювати декілька разів, кожний раз використовуючи інший
схематичний малюнок.
Вправа «Асоціативні загадки». Мета: ознайомлення з алгоритмом для
створення асоціативних загадок.
Тренер на дошці малює таблицю, яку буде заповнювати у процесі створення
загадки.
На що схожий об’єкт?

Чим відрізняється?

Після чого знайомить учнів із алгоритмом створення асоціативних загадок:
1) Вибрати об’єкт (назва записується у верхньому рядку таблиці). Наприклад,
гребінець.
2) Заповнити ліву частину таблиці, відповівши на питання: «На що схожий
об’єкт?» (всього 3-4 варіанти). Наприклад: гребінець схожий на паркан, пилку,
траву.
3) Заповнити праву частину таблиці: «Чим відрізняється?» Наприклад:
гребінець відрізняється від паркану тим, що через паркан можна перелізти,
гребінець відрізняється від пилки тим, що пилкою можна пилити, гребінець
відрізняється від трави тим, що трава росте.
4) Вставити слова-зв’язки «як…», «…але не…»
5) Прочитати готову загадку. Наприклад: «Що це: як паркан, але не
перелізти; як пилка, але не пилить; як трава, але не росте?»
Зразок заповненої таблиці:
На що схожий об’єкт? Чим відрізняється?
на паркан,
але не перелізти
пилку,
але не пилить
траву,
але не росте
По завершенню роботи тренер підкреслює, що за допомогою алгоритму і
таблиці можна скласти безліч цікавих загадок.

Вправа «Створення загадок». Мета: розвиток уміння створювати асоціативні
загадки за алгоритмом.
Після ознайомлення дітей з алгоритмом створення асоціативних загадок,
тренер пропонує їм об’єднатися у декілька груп для створення власних загадок.
Кожна група отримує попередньо заготовлений тренером аркуш з накресленою
таблицею і написаною назвою об’єкта для загадки. По завершенню роботи
представник кожної групи по черзі зачитує загадку, а учасники інших груп їх
відгадують.
Вправа «Ланцюжок асоціацій». Мета: розвиток асоціативного мислення,
фантазії, мовлення.
Тренер на дошці записує слова, підібрані навмання, (наприклад: комар, шабля,
кішка, солома, джинси, ведмідь, малина, палац, фортепіано і т. д.) і пропонує учням
створити з цими словами «мультфільм», сюжет якого буде розгортатися від слова до
слова по-порядку. Слів на дошці має бути написано стільки, скільки учасників
групи. Діти по черзі розповідають створені із запропонованими словами власні
«мультфільми».
Вправа «Розкрий ланцюжок». Мета: розвиток асоціативного мислення,
фантазії.
Ведучий називає два слова, які знаходяться далеко одне від одного за
смисловою віссю (наприклад, небо і чай). Гравцям необхідно асоціативним шляхом
прийти від першого слова до другого. Вони по черзі називають свої варіанти
ланцюжків (наприклад, небо – земля – вода – напій – чай).
Вправа «Гірлянда асоціацій». Мета: розвиток асоціативного мислення,
фантазії, мовлення.
Ведучий називає учасникам дві фрази: наприклад, «коли гримить грім» та
«футболіст забиває гол». Учні повинні логічно зв’язати ці фрази у коротенькому
оповіданні. Наприклад: «Коли гримить грім, то скоро піде дощ. А коли ллє дощ, то
все у природі росте. У лісі буде багато грибів, і ми з татом поїдемо їх збирати. І

звісно, що візьмемо з собою м’яч та пограємо на галявині у футбол. У нашому дворі
я – найкращий футболіст, тому заб’ю будь-якому супернику багато голів.»
Домашнє завдання. Користуючись алгоритмом створення асоціативних
загадок, придумати загадку про будь-який предмет, який є вдома.
Рефлексивне коло. Учасники підводять підсумки заняття, зосереджують
увагу на емоціях і власному результаті роботи.
Прощання «Аплодисменти».
Заняття 3.
Тема: Метафори.
Вправа 1. «Мій портрет у променях сонця». Мета: розвиток рефлексії,
підвищення рівня прийняття себе, самооцінки, налаштування на успіх.
Тренер пропонує учням відповісти на питання: «Чому я заслуговую на
повагу?» у такий спосіб: у зошитах потрібно намалювати сонце, у центрі сонячного
кола написати своє ім’я, а навколо сонця намалювати якнайбільше променів. Потім
уздовж променів потрібно написати свої достоїнства, позитивні якості. Після
виконання завдання учні по черзі зачитують свої відповіді на питання: «Чому я
заслуговую на повагу?».
Перевірка домашнього завдання.
Діти почергово загадують свої загадки, а всі відгадують. Оцінюється
правильність створення й оригінальність як самих загадок, так і вибраних об’єктів.
Вправа «Чарівні перетворення». Мета: подолання психологічної інерції,
розвиток фантазії.
Тренер пропонує учням уявити, що клас, в якому вони проводять заняття,
зачаклували і перетворили, наприклад, на дрімучий ліс. Відповідно всі предмети,
тренер, учні, які знаходяться в класі теж перетворюються, щоб усе було як у лісі:
тренер – це лісник, учні – туристи, стілець – маленький пеньок, парта – великий
пень, кран – джерело, шафа – дупло і т. д.

Для виконання вправи учасники об’єднуються у декілька груп. Кожна група
отримує назву того, на що перетворюється їх клас і завдання по перетворенню
людей та предметів, які знаходяться у класі.
Можна запропонувати наступні назви для перетворення класу: море (морське
дно), літак, театр, будівництво.
Вправа «Цікаві порівняння». Мета: розвиток фантазії, вміння порівнювати.
Тренер пропонує учням придумати якомога більше порівнянь. Наприклад,
«Дзеркало сяяло, як…», «Море синє, як…», «Сніг пухнастий, як…», «Щоки червоні,
як…» і т. д.
Розповідь. Поняття про метафору.
Вправа

«Поясни

метафору».

Мета:

розвиток

уміння

розуміти

й

використовувати метафори.
Тренер називає учням метафори й пропонує їм пояснити, які властивості й
кому перенесені: м’який характер, говір хвиль, холодний погляд, щоки горять,
позеленів від злості, сталеві м’язи, залізний характер, бронзове тіло і т. д.
Вправа «Створення метафор». Мета: ознайомлення та формування вміння
користуватися алгоритмом створення метафор, розвиток фантазії.
Тренер на дошці записує алгоритм створення метафори.
Тренер знайомить учнів із алгоритмом створення метафори, який записує на
дошці і пропонує їм створити власні.
1) Що? (Вибрати об’єкт)
2) Що робить? (Назвати дію об’єкта)
3) На що схоже? (Вибрати другий об’єкт, який виконує таку ж дію)
4) Де? (Назвати місце, де зазвичай знаходиться перший об’єкт або де
відбувається його дія)
5) П.4 + П.3 = метафора. (Прикметник із пункта 4 плюс іменник із пункта 3)
Наприклад, (що?) лампочка, (що робить?) світить, (на що схожа?) на сонце, (де
знаходиться?) вдома. Отже, замість звичайного слова «лампочка» можна сказати
гарну метафору «домашнє сонце».

Слова для створення метафор по алгоритму: місяць (небесний сир), соняшник
(городнє сонечко), гребінець (кищенькові граблі), чайник (кухонний вулкан),
будильник (стільниковий півень), дощ (небесні сльози).
Бесіда. «Для чого в мові використовують метафори».
Тренер підводить дітей до думки, що гарні порівняння можуть бути утворені
шляхом активізації фантазії, яка забезпечує «образну аналогію», перенесення
властивостей одного предмета на інший, що чимось схожий на перший. Підкреслює,
що метафори роблять мовлення людини гарнішим, виразнішим. Тренер може
запропонувати учням навести приклади таких образних порівнянь-метафор, які вони
використовують у повсякденному спілкуванні.
Домашнє завдання. Придумати метафори про оточуючі вдома предмети,
скласти з ними розповідь.
Рефлексивне коло. Учасники підводять підсумки заняття, зосереджують
увагу на емоціях і власному результаті роботи.
Прощання «Аплодисменти».
Заняття 4.
Тема: Прийом «Морфологічний аналіз».
Вправа «Побажання». Мета: активізація роботи учасників, гармонізація
стосунків у групі.
За допомогою м'яча учасники звертаються з побажаннями один до одного на
сьогоднішній день. Той, кому кинули м'яч, кидає його наступному учаснику зі своїм
побажанням. Важливою умовою є те, щоб побажання були лаконічними, висловлені
одним чи двома словами.
Перевірка домашнього завдання.
Діти по черзі називають свої метафори, а всі решта мають відгадати, про що
йде мова.
Вправа «Будинок». Мета: розвиток фантазії, художніх здібностей.

Тренер пропонує учням у своїх робочих зошитах намалювати будинок. При
цьому жодних уточнень, як, якого розміру, не дається. На виконання завдання
відводиться 5 хвилин.
Аналіз дитячих робіт проводиться за визначеними раніше рівнями:
І рівень (високий) – незвичайні, неочікувані, оригінальні ідеї: «Так придумав
тільки один!»
ІІ рівень (середній) – цікаві, не зовсім звичні ідеї: «Так придумали деякі!»
ІІІ рівень (низький) – неоригінальні, стандартні ідеї: «Так можуть придумати
всі!»
Розповідь. Про прийом «Морфологічний аналіз».
Тренер повідомляє дітям, що існує прийом «Морфологічний аналіз», який
допомагає отримувати різноманітні варіанти будь-якого об’єкта.
Тренер знайомить учнів із алгоритмом прийому, який записує на дошці.
1) Вибрати об’єкт (у даному випадку – будинок).
2) Заповнити ліву частину таблиці – частини об’єкта (у даному випадку –
стіни, дах, вікна, двері, димохід).
3) Заповнити праву частину таблиці – варіанти частин об’єкта.
4) Створювати нові об’єкти шляхом комбінування різних варіантів.
Зразок заповненої таблиці:
Будинок
Частини об’єкта

Варіанти частин

Стіни
Вікна
Дах
Димохід

Таблиця заповнюється дітьми під керівництвом тренера.

Після заповнення таблиці тренер пропонує учням намалювати в своїх робочих
зошитах декілька різних будинків.
При підведенні підсумків підкреслюється, що кількість готових варіантів при
використанні прийому «Морфологічний аналіз» може бути дуже великою, при
цьому всі вони будуть різноманітними й неповторними.
Вправа «Неіснуюча тварина». Мета: розвиток фантазії.
Учням роздаються аркуші з зображеними на них окремих частин тіла (голова,
шия, тулуб, верхні кінцівки, нижні кінцівки, хвіст і т. д.) різних тварин, з яких
потрібно створити і намалювати неіснуючу тварину, назвати її, розказати про її
особливості.
Вправа «Гра для слонів». Мета: розвиток фантазії.
Тренер пропонує учням уявити, ніби вони потрапили у зоопарк. Гуляючи
зоопарком помічають, що майже всі звірі веселі, активні, а слони чомусь стоять
сумні. Учням потрібно подумати і відповісти, чому слони сумують.
Діти висловлюють свої припущення, але тренер погоджується тільки з
відповіддю: «Тому що вони нудьгують». Тренер пропонує розвеселити слонів,
придумавши для них якусь гру, наприклад, гру з м’ячем. Для цього учням потрібно
відповісти на декілька запитань: «Якою частиною тіла слони можуть грати?», «Що
можна використати замість м’яча?», «За допомогою яких предметів слони можуть
вдаряти по м’ячу?».
Приклади відповідей на питання:
«Якою частиною тіла слони можуть грати?» (хоботом, хвостом, вухами,
ногами, лобом, спиною і т. д.).
«Що можна використати замість м’яча?» (апельсин, камінець, повітряну
кульку, кавун і т. д.).
«За допомогою яких предметів слони можуть вдаряти по м’ячу?» (ключкою,
ракеткою, палкою, мотузкою і т. д.).

Після цього учням потрібно, використовуючи з запропонованих варіантів
будь-які на власний вибір, придумати ігри для слонів. У результатів можуть бути
запропоновані такі, наприклад, ігри:
- «Хобот, повітряна кулька, ключка. Тримаючи ключку хоботом, бити по
повітряній кульці. Гра «Повітряний хокей».
- «Хвіст, апельсин, мотузка. До хвоста прив’язується мотузка, на інший
кінець мотузки кріпиться апельсин; потрібно розкрутити хвостом мотузку так, щоб
кинути апельсин якомога далі. Гра «Метання апельсина».
- «Ноги, камінець, палка. Ногами кидати палку так, щоб збивати камінці, що
розкладені віддалік. Гра «Кам’яні містечка».
По завершенню роботи тренер звертає увагу учнів на те, що під час створення
ігор для слонів також використовувався прийом «Морфологічний аналіз», при якому
комбінувалися різні варіанти ігрових параметрів.
Домашнє завдання.

Придумати і намалювати «картину» під назвою

«Акваріум» («Майстерня годинників», «Ательє», «Поляна») так, щоб не було
жодної однакової рибки (годинника, плаття, квітки).
Рефлексивне коло. Учасники підводять підсумки заняття, зосереджують
увагу на емоціях і власному результаті роботи.
Прощання «Аплодисменти».
Заняття 5.
Тема: Створення казок.
Вправа «Ти – молодець!». Мета: розвиток позитивного сприймання інших
людей, вміння презентувати себе, отримання підтримки групи, підвищення рівня
самооцінки.
Учні стають у коло. По черзі, кожний із них виходить у центр і називає те, що
він любить або вміє добре робити. У відповідь усі вголос промовляють: «Ти –
молодець!» і піднімають угору великий палець.
Перевірка

домашнього

завдання.

Тренер

розкладає

дитячі

малюнки

відповідно до тем («Акваріум», «Майстерня годинників», «Ательє», «Поляна»).

Оцінюються різноманітність і кількість об’єктів, способи отримання нових об’єктів,
оформлення роботи.
Гра. «Казкові персонажі». Мета: активізація уваги учнів, налаштування на
роботу.
Якщо тренер називає позитивного казкового персонажа, то учні мають
плеснути в долоні, а якщо – негативного, то тупнути ногою.
Приклади казкових персонажів: Білосніжка, Снігова Королева, Іван-царевич,
Людоїд, Кіт у чоботях, Котигорошко, Кощій Безсмертний, Колобок, Попелюшка,
Незнайка, Міккі-Маус, Дюймовочка, Змій Горинич, Червона Шапочка, Дід Мороз,
Вовчик-Братик,

Лисичка-Сестричка,

Буратіно,

мачуха,

Кирило-Кожум’яка,

Мальвіна, Карабас-Барабас, Пітер-Пен, Гулівер, Карлсон.
Бесіда. «Які бувають казки?»
Вправа «А що було потім?». Мета: розвиток фантазії, мовлення, уміння
створювати казкові твори.
Зазвичай ми сприймаємо казку як завершене ціле, в якому «ні додати, ні
забрати». Використання прийому фантазування «А що було потім?» дозволяє
вигадувати продовження сюжетів відомих казок. Тренер пропонує учням придумати
продовження деяких сюжетів. Наприклад: «Лисиця з’їла Колобка, а що було потім?
Як Колобок поводив себе в середині Лисиці? Може, він продовжував співати і
заважав їй полювати? А, може, він зміг вискочити й утекти від Лисиці, коли вона
позіхнула?». Або, «Попелюшка вийшла заміж за принца, а що було потім? Чи
продовжувала вона за звичкою займатися господарством? Як складалися її стосунки
з мачухою і зведеними сестрами? Чи залишалася вона й надалі доброю та чуйною?».
Вихідний матеріал, тобто сюжети відомих казок, до яких потрібно вигадати
продовження пропонує тренер або учні вибирають їх самі за власним бажанням.
Казки оцінюються з точки зору оригінальності та розробленості сюжету.
Вправа

«Казка-калька».

створювати казкові твори.

Мета:

розвиток

фантазії,

мовлення,

уміння

На основі старої, добре відомої казки може створюватися нова з різним
ступенем упізнаваності, в якій інколи навіть важко впізнати її першооснову. Для
створення казки-кальки вчитель пропонує учням взяти добре відому казку й звести
її до схематичного зображення, до основних сюжетних ліній. Наприклад: «Живе
Попелюшка з мачухою і зведеними сестрами. Одного разу мачуха, а також її рідні
дочки їдуть на бал, а Попелюшка залишається одна дома. Завдяки феї Попелюшка
теж потрапляє на бал. У неї там закохався принц… і т. д.».
Після цього потрібно зробити сюжет ще більш схематичним, тобто ще більше
його абстрагувати. Наприклад: «Живе «А» в будинку «Б» і перебуває з «Б» в інших
стосунках, ніж «В» і «Г», які теж живуть із «Б». Одного разу «Б», «В» і «Г» їдуть в
«Д», де дещо відбувається – «Е». «А» залишається одна (або один). Але завдяки
втручанню «Ж» «А» також потрапляє в «Д», де справляє велике враження на «З»… і
т. д.». Тепер необхідно інтерпретувати абстрактну схему по-новому, тобто скласти
нову казку, опираючись на задану схему.
Казки оцінюються з точки зору оригінальності та розробленості сюжету.
Вправа «Вінегрет із казок». Мета: розвиток фантазії, мовлення, уміння
створювати казкові твори.
Суть цього прийому полягає у тому, що персонажі, взяті з різних казок,
поєднуються в одній казці, яка тепер розгортається за новим сюжетом. Наприклад:
«Івасик-Телесик з’явився в будиночку Білосніжки і став її вихованцем», «Буратіно
завітав у гості до Віні-Пуха» і т.д.
Казки оцінюються з точки зору оригінальності та розробленості сюжету.
Вправа «Червона шапочка на гелікоптері». Мета: розвиток фантазії, мовлення,
уміння створювати літературні твори.
Тренер пропонує учням слова, на основі яких вони мають вигадати казку.
Наприклад, п’ять слів, які підказують сюжет відомої казки «Червона Шапочка»:
«дівчинка», «ліс», «квіти», «вовк», «бабуся», плюс шосте слово, стороннє,
наприклад, «гелікоптер». Сюжет казки може бути, наприклад, таким: «Коли вовк

стукав до бабусі, його помітив гелікоптер ДАІ і почав переслідувати до тих пір,
поки той не потрапив до рук мисливців».
За допомогою цієї гри-вправи можна виявляти здатність дітей реагувати на
новий і по відношенню до певного ряду фактів неочікуваний елемент, їх уміння
використовувати таке слово в уже

відомому сюжеті, змушувати звичні слова

реагувати на новий контекст. Казки оцінюються з точки зору оригінальності та
розробленості сюжету.
Вправа «Казка «навиворіт». Мета: розвиток фантазії, мовлення, уміння
створювати казкові твори.
Суть цього прийому полягає у тому, що персонажі знайомих нам казок
наділяються новими рисами (протилежними до тих, що їм традиційно притаманні),
перебувають у нових, незвичних стосунках з іншими персонажами. Наприклад:
«Добрий Вовк, якого замучили троє злих поросят», «Безжалісний Колобок, який
з’їдає всіх на своєму шляху, окрім Лисиці», «Зла, нечемна Попелюшка, яка не
допомагає добрій мачусі, насміхається з роботящих, покірних зведених сестер» і
т. п.
Казки оцінюються з точки зору оригінальності та розробленості сюжету.
Домашнє завдання. «Нова стара казка».
Тренер розповідає учням про спосіб створення казки, коли в сюжет добре
відомої казки вводять казкового персонажа, взятого з будь-якої іншої казки. Учням
необхідно придумати як будуть розгортатися події у казці з новим казковим
персонажем.
Рефлексивне коло. Учасники підводять підсумки заняття, зосереджують
увагу на емоціях і власному результаті роботи.
Прощання «Аплодисменти».
Заняття 6.
Тема: Створення казок.

Вправа 1. «Що моя річ знає про мене». Мета: розвиток самопізнання,
усвідомлення своєї індивідуальності та неповторності, підвищення рівня прийняття
себе.
Тренер пропонує учням узяти в руки будь-яку свою річ і розповісти щось про
себе від її імені.
Гра «Впізнай казку». Мета: активізація уваги учнів, налаштування на роботу.
Тренер пропонує учням визначити, з якої казки наступний ланцюжок подій:
Посадив – виросла – став – тягне – погукав – витягли («Ріпка»).
Їхав – загубив – лежить – біжить – питає – заліз – тріснула («Рукавичка»).
Потім тренер пропонує учням самостійно створити власний ланцюжок та
прочитати. Гравці визначають, з якої казки запропонований ланцюжок.
Домашнє завдання. Учні за бажанням зачитують вигадані ними «нові старі
казки».
Вправа «Виправдання негативного героя». Мета: розвиток фантазії,
логічного мислення, розвиток уміння створювати казкові твори, розвиток емпатії.
Тренер пропонує учням пригадати казки, в яких зустрічаються

негативні

герої. «Як ви гадаєте, чому вони стали злими і жорстокими? Можливо на це є
причини? Чи можуть вони змінитися і стати позитивними героями? Придумайте
історію, яка є виправданням негативного казкового героя – Зміючки Оленки,
Карабаса Барабаса, Людожера або інших антигероїв, тобто яка пояснює, чому вони
стали такими».
Рефлексивне коло. Учасники підводять підсумки заняття, зосереджують
увагу на емоціях і власному результаті роботи.
Прощання «Аплодисменти».
Заняття 7.
Тема: Ознаки об’єктів.
Вправа 1. «Побажання». Мета: активізація роботи учасників тренінгу,
гармонізація стосунків між ними.

Учні стають у коло. За допомогою м'яча вони звертаються з побажаннями
один до одного на сьогоднішній день. Той, кому кинули м'яч, кидає його
наступному учаснику зі своїм побажанням. Важливою умовою є те, щоб побажання
були лаконічними, висловлені одним чи двома словами. Побажання мають
починатися словами: «Бажаю, щоб ти був сьогодні…(яким?)».
Перевірка домашнього завдання.
Учні по черзі зачитують вигадані ними історії, які є виправданням негативного
казкового героя, поясненням, чому вони стали такими. Казки оцінюються з точки
зору оригінальності та розробленості сюжету.
Вправа 2. «Ланцюжок». Мета: активізація уваги, розвиток асоціативного
мислення, налаштування на роботу.
Учні стають у коло. Тренер кидає будь-якому учневі м’яч і називає при цьому
якийсь об’єкт (іменник). Учень повертає йому м’яч, називаючи при цьому ознаку
запропонованого об’єкта (прикметник). Тренер називає інший об’єкт, який
наділений такою ж ознакою, і кидає м’яч наступному учневі. Цей учень називає
ознаку запропонованого об’єкта і повертає м’яч тренерові і т. д. Наприклад:
Хмара – біла – вата – м’яка – трава – зелена – огірок – соковитий – яблуко –
кругле – сонце – гаряче – праска – важка – задача – довга – мотузка – мокра і т. д.
Вправа «Створення загадок». Мета: розвиток уміння створювати загадки за
допомогою алгоритму.
Тренер розповідає учням, що за допомогою ознак можна придумувати загадки.
Перш, ніж пояснити як це робити, тренер на дошці малює таблицю, яку буде
заповнювати у процесі створення загадки.
Який?

Що ж це таке?

Після чого знайомить учнів із алгоритмом створення загадок:
1)

Вибрати об’єкт (назва записується у верхньому рядку таблиці).

Наприклад: динозавр.

2)

Заповнити ліву частину таблиці, відповівши на питання: «Який?» (всього

3-4 варіанти). Наприклад: страшний, небезпечний, дикий, величезний.
3)

Заповнити праву частину таблиці: «Що ж це таке?» Наприклад: страшним

може бути привид; небезпечним може бути вогонь; диким буває кабан; величезним
може бути небо.
4)

Вставити слова-зв’язки «…але не…».

5)

Прочитати готову загадку. Наприклад: «Страшний, але не привид;

небезпечний, але не вогонь; дикий, але не кабан; величезний, але не небо. Що це?».
Зразок заповненої таблиці:
Який?
Що ж це таке?
страшний
привід
небезпечний вогонь
дикий
кабан
величезний небо
По завершенню роботи тренер підкреслює, що за допомогою алгоритму і
таблиці можна скласти безліч цікавих загадок. Він пропонує учням об’єднатися у
декілька груп для створення власних загадок. Кожна група отримує попередньо
заготовлений тренером аркуш з накресленою таблицею і написаною назвою об’єкта
для загадки. По завершенню роботи представник кожної групи по черзі зачитує
загадку, а учасники інших груп їх відгадують. Оцінюється правильність і
оригінальність створення загадок.
Вправа «Що було б, якби….?» Мета: розвиток фантазії.
Тренер пропонує учням пофантазувати, що було б, якби всі люди були не
такими, якими є зараз, а були б наділені іншими ознаками. Наприклад, що було б,
якби всі люди на Землі стали скляними? Чим би вони тоді харчувалися? Де б жили?
Який би у них був одяг? Транспорт? Розваги? Як би вони навчалися? Працювали?
Лікувалися? Чого б побоювалися? Як би вони народжувалися і помирали?
Вправу можна проводити декілька разів, змінюючи лише ознаки: дерев’яні,
ватні, цукрові, солом’яні, шоколадні, пластилінові, снігові, вогняні і т.д.
Домашнє завдання. Вправа «Яким я хочу бути?». Мета: розвиток фантазії,
мовлення.

Тренер пропонує учням пофантазувати, якими ознаками і для чого вони хотіли
би бути наділені та написати невеличкий твір, у якому б були використані 10-20
різних ознак, причому ознаки можуть бути як реалістичні (сміливий, розумний,
уважний…), так і фантастичні (невидимий, безсмертний, комп’ютерний…).
Рефлексивне коло. Учасники підводять підсумки заняття, зосереджують
увагу на емоціях і власному результаті роботи.
Прощання «Аплодисменти».
Заняття 8.
Тема: Дії об’єктів.
Вправа 1. «Ти подобаєшся мені». Мета: підвищення рівня прийняття себе,
самооцінки, налаштування на успіх, формування комунікативних навичок, уміння
співпрацювати.
Учні об’єднуються в пари, стають обличчям один до одного, беруться за руки і
ведуть діалог: «Ти подобаєшся мені, тому що…» і називають одну характерну рису,
що подобається у партнерові. Потім обмінюються ролями. І так повторюють
декілька разів підряд.
Перевірка домашнього завдання. Учні по черзі зачитують написані ними твори
на тему: «Яким я хочу бути?».
Вправа «Хто? Що? Що робить?». Мета: активізація уваги, образного та
логічного мислення.
Учні стають у коло. Тренер кидає будь-якому учневі м’яч і називає при цьому
якийсь об’єкт (іменник). Учень повертає йому м’яч, називаючи при цьому дію
запропонованого об’єкта (дієслово). Потрібно називати дію самого об’єкта, а не дію
з об’єктом. Наприклад, правильні відповіді: «стілець стоїть», «книга розповідає», а
неправильні: «На стільці сидять», «Книгу читають».
Вправа «Де були – не скажемо, що робили – покажемо». Мета: розвиток
фантазії.
Можливе декілька варіантів виконання цієї вправи.

1) Учні об’єднуються у декілька груп. Кожна група по черзі виходить з класу,
придумує якусь дію, потім повертаються і демонструють її, а всі решта учнів мають
відгадати, що це за дія.
2) Учні об’єднуються у декілька груп. Кожна група по черзі виходить з класу,
загадує будь-який об’єкт, потім повертаються, демонструють дію з уявним об’єктом,
а всі решта учнів мають відгадати, який об’єкт був ними загаданий.
Вправа «Створення загадок». Мета: розвиток уміння створювати загадки за
алгоритмом.
На дошці записані дві загадки, тренер пропонує учням відгадати їх і
проаналізувати, як вони створені.
Приклади загадок:
Літає, а не муха,
Гуде, а не пилосос,
Залишає слід, а не крейда. (Літак)
Світить, а не сонце,
Висить, а не яблуко,
Нагрівається, а не праска. (Лампочка)
Тренер розповідає учням, що описуючи дії об’єктів, можна придумувати
загадки. Перш, ніж пояснити як це робити, тренер на дошці малює таблицю, яку
необхідно заповнювати у процесі створення загадки.
Які дії він виконує?

Які ще об’єкти виконують ті ж самі дії?

Після чого знайомить учнів із алгоритмом створення загадок:
1) Вибрати об’єкт (назва записується на дошці). Наприклад: вітер.
2) Заповнити ліву частину таблиці, відповівши на питання: «Які дії він
виконує?» (всього 3-4 варіанти). Наприклад: гудить, мчить, охолоджує.
3) Заповнити праву частину таблиці: «Які ще об’єкти виконують ті ж самі
дії?» Наприклад: гудіти може літак; мчати може потяг; охолоджувати може
морозиво.

4) Вставити слова-зв’язки «…але не…».
5) Прочитати готову загадку. Наприклад: «Гудить, а не літак; мчить, а не
потяг; охолоджує, а не морозиво. Що це?».
Зразок заповненої таблиці:
Які дії він виконує?
Які ще об’єкти виконують ті ж самі дії?
гудить
літак
мчить
потяг
охолоджує
морозиво
По завершенню роботи тренер підкреслює, що за допомогою алгоритму і
таблиці можна скласти безліч цікавих загадок. Крім того, зауважує, що загадки за
ознаками, які створювали на попередньому занятті, можна придумувати про будьякі об’єкти, оскільки всі об’єкти наділені різними ознаками. Що стосується загадок
за діями, то їх бажано придумувати про рухливі, «активні» об’єкти, які самі
виробляють різні дії. Можна придумувати цікаві загадки за діями про тварин,
людей, транспорт, побутову техніку, явища природи і т. д.
Тренер пропонує учням об’єднатися у декілька груп для створення власних
загадок. Кожна група отримує попередньо заготовлений тренером аркуш з
накресленою таблицею і написаною назвою об’єкта для загадки. По завершенню
роботи представник кожної групи по черзі зачитує загадку, а учасники інших груп їх
відгадують. Оцінюється правильність і оригінальність створення загадок.
Вправа 4. «Плутанина». Мета: розвиток фантазії, критичного мислення.
Перш, ніж виконувати цю вправу, тренер може зачитати уривок з твору К.
Чуковського «Плутанина». У цьому творі звичні дії раптом починають виконуватися
іншими об’єктами.
Для виконання цієї вправи учні діляться на дві групи, одна група записує на
окремих невеличких аркушах різні іменники, а друга – дієслова. Після чого тренер
навмання бере аркуші з кожної групи і зачитує отримані поєднання, наприклад:
«морозиво танцює», «стіл літає», «подушка сміється» і т. д. Учням потрібно
пояснити як таке може бути насправді.
Приклади виконання вправи:

«Поясніть, як подушка може сміятися? В ній може бути вм’ятина, схожа на
розкритий рот, і тоді буде здаватися, що подушка сміється».
«Поясніть, як морозиво може танцювати? Людина, яка тримає морозиво в
руці, весело танцює, а тому здається, що морозиво теж весело танцює».
«Поясніть,
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багатоповерхівки, то він справді буде летіти».
Вправа 5. «Створення лімерика». Мета: розвиток фантазії, критичного
мислення, літературних здібностей.
Тренер знайомить учнів зі структурою лімерика (англ. limerick – нісенітниця),
яка складається з декількох операцій:
Перша операція – вибір героя.
Друга операція – вказівка на рису характера, виражену дією.
Третя операція – реалізація присудка.
Четверта операція – вибір кінцевого епітета.
Наприклад: У річці глибокій жабка жила,
дуже любила їсти вона.
З’їла і рибку, і рибака 
от ненажерлива жабка була.
Дотримуючись визначеної структури лімерика, послідовно виконуючи одну за
одною всі операції, учні самостійно можуть вигадувати подібні віршики-нісенітниці.
Крім цього, можна запропонувати учням завдання, в якому необхідно надати смислу
різним небувальщинам, тобто обґрунтувати правдоподібність того, про що в них
ідеться, вигадати пояснення, яке б дозволило перетворити ту чи іншу нісенітницю
на смислову ситуацію.
Вправа

«Коли таке можливо?». Мета: розвиток фантазії, критичного

мислення.
Тренер роздає кожному учневі аркуші з виконаними на них по типу колажу
зображеннями, де, наприклад, на фоні лісової галявини знаходиться білий рояль; на
старовинному портреті чоловік розмовляє по мобільному телефону; на зоряному

небі видніються місяць і сонце. Учням потрібно обгрунтувати правдоподібність
запропонованих зображень, тобто перетворити нісенітницю на смислову ситуацію.
Домашнє завдання. Створити загадки за діями про явища природи: (дощ, сніг,
блискавка, веселка, сонце і т. д.).
Рефлексивне коло. Учасники підводять підсумки заняття, зосереджують
увагу на емоціях і власному результаті роботи.
Прощання «Аплодисменти».
Заняття 9.
Тема: Метод Робінзона Крузо. Метод фокальних об’єктів.
Вправа-гра «Дружні долоні». Мета: усвідомлення свої унікальності та
неповторності, підвищення рівня прийняття себе,
Тренер роздає учням по одному аркушеві паперу, на яких вони обводять свої
долоні і у верхньому кутку пишуть свої ініціали. Потім аркуші з долонями учні
пускають по колу, щоб інші могли написати щось хороше про того, чия долоня.
Учні пишуть до тих пір, поки до них не повернеться аркуш з їх долонею.
Вправа 2. «Способи використання предметів». Мета: бачення нової функції
знайомого предмета, розвиток фантазії, формування самостійності і нестандартності
мислення.
Тренер на дошці записує назви будь-яких предметів, підібраних навмання,
(наприклад: капелюх, газета, цеглина, олівець і т. д.) і пропонує учням придумати
різні способи використання цих предметів.
Вправа «Предмети-замінники». Мета: бачення нової функції знайомого
предмета, розвиток фантазії, формування самостійності і нестандартності мислення.
Суть вправи полягає у тому, що необхідно придумати, як виконати деяку
роботу без звичного інструмента і знайти ресурси (предмети замінники) для цього.
Тренер пропонує учням для вирішення такі, наприклад, ситуації: «Загубився ніж,
чим тепер нарізати хліб?», «Закінчився клей, як тепер зробити аплікацію?»,
«Закінчилася крейда, чим тепер писати на дошці?» і т. д.
Розповідь. Про життя Робінзона Крузо, описане Д. Дефо.

Тренер (або зарання підготовлений учень) коротко розповідають про життя
Робінзона Крузо, описане Д. Дефо. У результаті аварії корабля Робінзон Крузо
потрапив на безлюдний острів, де провів у самотності 28 років. Йому вдалося
вижити завдяки предметам, які знаходилися на зруйнованому кораблі, а також
завдяки власній кмітливості та винахідливості. На зруйнованому кораблі були
інструменти, посуд, одяг, зброя і т. д. – всі необхідні для життя предмети.
Вправа «Допоможемо Робінзону Крузо». Мета: бачення нової функції
знайомого предмета, розвиток фантазії, формування самостійності і нестандартності
мислення.
Тренер пропонує учням уявити, ніби Робінзон Крузо плив на кораблі, який
перевозив який-небудь однорідний вантаж, наприклад головні убори (або іграшки,
взуття, канцелярські товари і т. д.). Після аварії корабля хвилі винесли на берег
велику кількість капелюхів, панамок, касок, циліндрів, кепок, жіночих хусток і т. п.
(на дошці можна записати всі можливі види головних уборів, запропоновані дітьми).
Учням потрібно придумати, що робити в такому випадку Робінзону Крузо, як йому
вижити, використовуючи лише наявні ресурси (предмети-замінники). Міркування
учнів мають відбуватися у такому напрямку: як можна використати властивості тих
предметів, які у нас є (наприклад, каскою можна копати, солом’яним капелюхом
можна заманювати кіз, з хусток постелити постіль і т. д.).
Вправа 5. «Де можна використати? Мета: бачення нової функції знайомого
предмета, розвиток фантазії, формування самостійності і нестандартності мислення.
Тренер пропонує учням уявити, що на дошці написані їхні винаходи
(наприклад, гребінець, який пищить; слухняний стілець; ручка, яка червоніє і т. д.).
Таких предметів ще не було, їх тільки нещодавно винайшли. Дітям-«винахідникам»
потрібно подумати й дати відповіді, де і для чого можуть бути використані ці нові
предмети.
Приклади виконання вправи:

«Гребінець, який пищить. Може пищати, якщо брудна голова, щоб негайно
помили; може пищати, якщо бере хтось чужий, щоб поставили на місце; може
пищати, якщо впала, щоб підняли».
«Слухняний стілець. Сам переходить у потрібну кімнату; може змінювати
висоту й ширину; може підстрибувати під час прибирання».
«Ручка, яка червоніє. Червоніє, якщо той хто пише робить помилку; червоніє,
якщо пишуть некаліграфічно; червоніє, якщо пишуть про кохання».
Розповідь про метод фокальних об’єктів.
Тренер повідомляє учням, що придумувати щось нове можна за допомогою
методу фокальних об’єктів. Суть цього методу полягає в тому, що звичні об’єкти
наділяються незвичними для них властивостями.
Тренер знайомить учнів із алгоритмом роботи за методом фокальних об’єктів:
1) Вибрати об’єкт (фокальний об’єкт) для вдосконалення. Наприклад: дошка.
2) Назвати будь-яких випадкових 3-4 об’єкта, якомога більш віддалених за
смислом. Наприклад: сонце, корабель, жувальна гумка, павук.
3) Назвати ознаки та дії випадкових об’єктів. Наприклад: сонце – гаряче, гріє,
рухається; корабель – багатопалубний, парусний, пливе, димить; жувальна гумка –
солодка, тягнеться, надувається; павук – швидкий, небезпечний, кусає, плете
павутину.
4) Перенести властивості випадкових об’єктів на фокальний об’єкт (можна
переносити не всі властивості).
5) Розвиток ідеї (як таке може бути, де і для чого такий об’єкт можна
використовувати). Наприклад: гаряча дошка – дошка-батарея для обігріву класу;
солодка дошка – намащена цукровим сиропом, щоб краще було писати крейдою;
дошка тягнеться – дошка з резини, може збільшуватися в розмірах; небезпечна
дошка – в разі неправильної відповіді може насваритися.
По завершенню роботи бажано обговорити, наскільки вдалося отримати цікаві
й неочікувані ідеї завдяки використанню методу фокальних об’єктів. Для
підсилення ефекту можна до початку роботи запропонувати учням завдання

придумати новий об’єкт («Діти придумайте нову незвичну шкільну дошку»), а по
завершенню роботи порівняти результати придумування «просто так» і з
використанням методу фокальних об’єктів.
Вправа «Парасолька в Африці». Мета: бачення нової функції знайомого
предмета, розвиток фантазії, формування самостійності і нестандартності мислення.
Тренер пропонує учням різні ситуації, коли предмети опиняються в
невластивих для них умовах. Потрібно придумати нове, неочікуване застосування
цих предметів. Приклади ситуацій:
-

Навіщо парасолька в Африці?

-

Навіщо футбольний м’яч зубному лікарю?

-

Навіщо парфуми поліцейському?

-

Навіщо морозиво контролеру в автобусі?

Аналізуючи відповіді учнів, варто оцінювати їх з точки зору оригінальності та
відповідності ситуації.
Домашнє завдання. Вправа «Незвичайні підсніжники». Мета: розвиток
фантазії, вміння користуватися методом фокальних об’єктів, художніх здібностей,
естетичного смаку.
Учням пропонується, використовуючи метод фокальних об’єктів, придумати й
намалювати або виготовити на свято 8 Березня своїм матусям незвичайні
підсніжники.
Рефлексивне коло. Учасники підводять підсумки заняття, зосереджують
увагу на емоціях і власному результаті роботи.
Прощання «Аплодисменти».
Заняття 10.
Тема: Прийоми фантазування: «Кола по воді», «Біном фантазії»,
«Довільний префікс».
Вправа «Кошик для сміття». Мета: усвідомлення своєї індивідуальності та
неповторності, підвищення рівня прийняття себе.

Тренер розповідає учням, що всі люди є неповторними особистостями. Але не
зовсім досконалими. Кожна людина хотіла би змінити щось у собі: рису характеру,
рису обличчя, ознаку зовнішності, звичку і т. д. Після чого пропонує учням
продовжити фразу: «Я хотів би викинути у кошик для сміття…». Учні по черзі
повідомляють якого свого недоліка вони хотіли би позбутися.
Перевірка домашнього завдання. Учні по черзі демонструють виготовлені за
допомогою методу фокальних об’єктів «незвичайні підсніжники».
Вправа за прийомом «Кола по воді». Мета: розвиток фантазії.
Якщо кинути у став камінь, по воді підуть концентричні кола, які втягують у
свій рух, на різній відстані, все, що трапляється на їхньому шляху (очерет,
паперовий кораблик, запущений дитиною, поплавок вудочки рибака і т. д.).
Предмети, які існували до цього кожний сам по собі, перебували у стані спокою,
ніби оживають, змушені реагувати, вступати у взаємодію один із одним. Так само і
від одного слова, яке випадково запало нам у голову, може розпочатися безкінечний
рух ланцюгових реакцій, дістаючи при своєму «западанні» різноманітні образи.
Тренер пропонує учням вибрати слово-«камінь», записати його у стовпчик.
Поряд із кожною літерою написати будь-яке слово, що першим спало на думку, але
обов’язково таке, що починається з заданої літери. Після чого необхідно вигадати
казку з використанням усіх слів. Назвою казки є вихідне слово.
Також можна запропонувати учням, що буде навіть цікавіше, але дещо
складніше, біля літер вихідного слова написати слова, які б утворювали закінчене
речення. Наприклад, із літер слова «ручка» можуть бути побудовані такі речення:
«Русалонька уважно читала книгу акулам», «Рудий учень черепасі купив ананас» і т.
д. До того ж утворені речення можуть стати початком (серединою, кінцем) нової
казки (вихідне слово в сюжеті казки можна не використовувати).
Вправа за прийомом «Біном фантазії». Мета: розвиток фантазії.
Саме слово «біном» означає «два слова». Новий образ може виникнути
внаслідок поєднання двох слів, між якими є певна змістова дистанція. Необхідно,
щоб одне слово було досить віддаленим від другого, щоб «сусідство» їхнє було

дещо незвичним – це вимушено активізує уяву, в результаті діяльності якої буде
створене єдине фантастичне ціле. Таким чином, учитель може запропонувати учням
взяти одне слово, що означає назву живої істоти, а друге – назву неживого предмета.
Наприклад, «собака» – «шафа», «кіт» – «парасолька», «слон» – «акваріум» і т.д.
Слова можуть бути поєднані між собою за допомогою різних прийменників і
відмінків. Наприклад: собака у шафі, собака на шафі, шафа собаки, кіт у парасольці,
парасолька кота, парасолькою по коту і т.д. Кожне з утворених поєднань може
слугувати учням основою для створення нових казок.
Вправа за прийомом «Довільний префікс». Мета: розвиток фантазії.
Звичні нам слова можуть змінюватися, набувати нового значення внаслідок
довільного додавання до них певних префіксів. Можна запропонувати учням для
ознайомлення деякі префікси (наприклад: супер-, віце-, напів-, аеро-, анти-, зоо-,
мото-, астро-, відео-, архео-, мело-, моно-, аква- і т. д.), записавши їх у стовпчик на
дошці. Тренер має пояснити значення цих префіксів, а також навести відповідні
приклади. Наприклад, префікс «віце-» означає «помічник», а тому слово «віцепрезидент» відповідно означає «помічник президента». Після чого тренер пропонує
учням вихідні об’єкти, які потрібно «вдосконалити» за допомогою цього прийому.
Учні повинні також розповісти про особливості вдосконалених об’єктів. Наприклад:
мело-стілець (музичний стілець, який виконує різні мелодії, коли на нього сідаєш),
віце-віник (помічник віника, прибирає у важкодоступних місцях) і т. д. Можна
запропонувати учням обрати самостійно й «удосконалити» таким способом будьякий із об’єктів навколишнього світу.
Домашнє

завдання.

Використовуючи

прийом

«Довільний

префікс»

«удосконалити» на вибір 5 будь-яких предметів зі шкільного приладдя і пояснити,
які нові функції вони тепер будуть виконувати.
Рефлексивне коло. Учасники підводять підсумки заняття, зосереджують
увагу на емоціях і власному результаті роботи.
Прощання «Аплодисменти».

Заняття 11.
Тема: Прийоми фантазування: «Творча помилка», «Навпаки».
Вправа-релаксація «Я – сніжинка». Мета: розвиток фантазії, асоціативного
мислення,

активізація

спонтанної

поведінки

учнів,

усвідомлення

своєї

індивідуальності та неповторності, підвищення рівня прийняття себе.
Діти мають уявити себе листочком, сніжинкою, або краплинкою дощу тощо та
під музику створити їх танок. Перед цим вони розповідають, якою повинна бути
музика – спокійною чи тривожною, повільною чи швидкою. Музичним супроводом
можуть бути твори класичних та сучасних композиторів. Учитель може дати
установку: «Ви – маленькі пухнасті сніжинки. Ви красиві створіння природи. Ви легкі
і тендітні, як подих зими. Кожна з вас неповторна і єдина в світі. І ваш вальсуючий
політ так само прекрасний і неповторний».
Перевірка домашнього завдання. Учні по черзі зачитують «удосконалені»
ними за допомогою прийому «Довільний префікс» предмети зі шкільного приладдя,
пояснюючи, які нові функції вони тепер виконують.
Вправа «Шифрування». Мета: розвиток асоціативного та логічного мислення.
Учитель пропонує учням «зашифровані», замінені антонімами назви відомих
мультфільмів. Учням потрібно їх «розшифрувати», відновивши попередній смисл.
Приклади «зашифрованих назв»:
- «Собака без капелюха» («Кіт у чоботях»)
- «Один в Йогуртовську» («Троє з Простоквашино»)
- «Злочин гальмують Гамбургери» («Слідство ведуть Колобки»)
- «Зміючки самураї» («Черепашки-ніндзя)
- «Добряки-щурі» («Злюки-бобри»)
- «Плем’ячко Петренків» («Сімейка Адамсів»)
- «83 канарки» («38 папуг»)
- «Ось, поспішай!» («Ну, постривай!»)
Вправа за прийомом «Творча помилка». Мета: розвиток асоціативного та
критичного мислення, фантазії.

Тренер розповідає учням, що існує прислів’я: «На помилках ми вчимося».
Дж. Родарі сформулював

його дещо

інакше:

«На

помилках ми

вчимося

фантазувати». Орфографічна помилка, випадково або спеціально допущена у слові,
дозволяє побачити в ньому щось незвичне, навіть смішне. Припустимо, учень писав
слово «автомобіль» і помилився: пропустив яку-небудь літеру або випадково вписав
зайву. Унаслідок цього можуть виникнути нові слова: «атомобіль» (автомобіль, який
використовує атомну енергію замість бензина), «автомобуль» (автомобіль, який уміє
плавати), «автормобіль» (спеціальний автомобіль для письменників). Про кожну з
таких машин можна придумати яку-небудь цікаву історію.
Можна запропонувати учням навести свої приклади, коли помилка, допущена
у слові допомагає побачити у предметі щось незвичне, смішне. Цікаві сюжети
виникають, коли береться не окреме слово з допущеною в ньому помилкою, а слово
в реченні, особливо якщо воно усім добре відоме (можна використовувати
прислів’я, рядки з віршів). Наприклад, помилка в прислів’ях: «Крутиться як булка в
колесі», «Купити кіта в мішку» і т.п. Учням необхідно пояснити, коли таке можливо,
за яких умов, як і чому таке сталося. Можна пояснити не одним реченням, а
придумати цілий сюжет-пояснення.
Вправа «Кіт і кит». Мета: розвиток фантазії, критичного мислення.
Тренер пропонує учням вибрати будь-яких два слова, подібних за звучанням.
Наприклад: кіт – кит, ворона – корона, дочка – бочка, білка – булка і т. д. Потім з
ними скласти словосполучення. Наприклад: Ворона на городі – корона на голові у
королеви. Після цього поміняти місцями вибрані об’єкти. Наприклад: Корона на
городі, а ворона на голові у королеви. Потрібно пояснити, як таке може бути, надати
необхідного смислу. Наприклад: «Подув настільки сильний вітер, що з голови
королеви здуло корону і віднесло її на город. У цей час до палацу залетіла ворона і
сіла на голову самій королеві». Далі потрібно розвинути сюжет (придумати
продовження казки).
Вправа 3. «Не-предмети». Мета: розвиток фантазії, формування самостійності
і нестандартності мислення.

Тренер пропонує учням назвати будь-які предмети. Записує їх на дошці разом
із функціями, які вони виконують. Наприклад: лампочка

– світить, гребінець –

розчісує, віник – підмітає. Після цього учням потрібно назвати «не-предмети» разом
із їх протилежними функціями. Тренер зауважує, що протилежна функція повинна
описуватися іншими словами (антонімами), а не просто запереченням прямої
функції.

Наприклад: не-лампочка – робить темряву, не-гребінець – куйовдить

волосся, не-віник – розкидає сміття. Потім учням потрібно пояснити, де і для чого
можна використати не-предмет. Наприклад: не-лампочка потрібна для того, щоб
вкласти маленьку дитину вдень спати; не-гребінець потрібен для того, щоб
зніматися у фільмах жахів; не-віник потрібен під час ожеледиці.
Для подальшого виконання цієї вправи учні об’єднуються у декілька груп.
Кожна група отримує назви «не-предметів». Потрібно описати їх функції та
пропозиції щодо

застосування.

Приклади

не-предметів: не-парасолька,

не-

будильник, не-ножиці, не-ліжко, не-мило, не-телефон і т. д.
Під час перевірки оцінюється правильність (уміння чітко сформулювати
протилежну функцію предмета) і оригінальність пропозицій щодо застосування «непредметів».
Вправа «Малювання з протиріччями». Мета: розвиток фантазії, формування
самостійності і нестандартності мислення.
Тренер звертається до учнів з міркуванням, що завдання «Намалювати квітку,
або кота, або будинок» виконати дуже легко. Потрібно просто взяти і намалювати.
Тоді як завдання «Намалювати квітку так, щоб на малюнку її не було» або
«Намалювати кота, не зображуючи його» виконати значно складніше. Для цього
потрібно вміти не тільки малювати, але й придумувати. Тренер пропонує учням
намалювати такі малюнки.
Приклади виконання завдання: частини квітки зображені на аркуші окремо
одна від одної; тарілки на малюнку розкладені у формі квітки; написано слово
«Квітка» і т. д.

Домашнє завдання. Придумати шкільні «не-предмети», описати їх функції та
пропозиції щодо застосування.
Рефлексивне коло. Учасники підводять підсумки заняття, зосереджують
увагу на емоціях і власному результаті роботи.
Прощання «Аплодисменти».
Заняття 12.
Тема: Прийоми фантазування: агглютинація, гіперболізація, літота.
Вправа «Що було б, якби …?». Мета: розвиток фантазії.
Техніка фантастичних гіпотез виражена у формі запитання: «Що було б,
якби…? «. Учитель пропонує учням вигадати історії, сюжети яких мають
будуватися на обговоренні припущення: «Що було б, якби …?». Наприклад, «Якби
випадково зникло сонце?», «Якби люди перестали хворіти?», «Якби дерева в лісі
зменшилися до розмірів трави?», «Якби рік проходив за один день: кожний ранок –
весна, вдень – літо, ввечері наставала б осінь, а вночі – зима?» і т.д.
Перевірка домашнього завдання. Учні по черзі називають вигадані ними
шкільні

«не-предмети»,

описують

їх функції

та

дають

пропозиції

щодо

застосування.
Розповідь. Прийоми фантазування: агглютинація, гіперболізація, літота.
Агглютинація. Тренер детально розповідає учням про основні прояви прийому
агглютинації: поєднання окремих, зазвичай непоєднуваних у повсякденному житті
елементів різних об’єктів; перенесення об’єктів у нові умови, ситуації (наприклад, в
інший часовий вимір – із теперішнього часу у майбутній або минулий, в інший
простір – у підводне царство, під землю, на іншу планету); наділення предмета
невластивими для нього функціями; одухотворення предметів і явищ неживої
природи, представників рослинного і тваринного світу, наділення їх людськими
якостями, властивостями; перетворення людей в об’єкти живої (рослини, тварини)
та неживої природи .
Особливої уваги, на наш погляд, потребує розгляд такого часткового прояву
прийому агглютинації, як одухотворення або анімізму (лат. аnima – душа), оскільки

дуже часто діти у своїх казках для створення нових образів вдаються до олюднення
предметів і явищ неживої природи, представників рослинного і тваринного світу.
Гіперболізація виражається у надмірному збільшенні всього образу об’єкта; у
збільшенні кількості окремих його частин; також у перебільшенні значення, сил і
можливостей його дії (наприклад, богатирі – велетні небувалих розмірів і небаченої
сили, дракони з сімома головами, багаторукі богині в індійській міфології та багато
інше).
Протилежним до цього прийому є літота, яка полягає у надмірному
зменшенні всього образу об’єкта (наприклад, хлопчик-мізинчик, Дюймовочка). Ці
надмірні збільшення та зменшення завжди мотивовані якоюсь смисловою
тенденцією. Так, зовнішність велетня, величезні розміри, фізична сила слугують для
того,

щоб

зробити

наочною,

очевидною

внутрішню

силу

і

значущість

зображуваного таким чином героя. З іншого боку, надмірно зменшені, порівняно з
дійсністю, розміри можуть силою контрасту особливо підкреслити великі внутрішні
достоїнства подібного персонажу.
Вправа «Фантастичні об’єднання». Мета: розвиток фантазії.
Тренер повідомляє учням, що новий образ можна отримати внаслідок
об’єднання властивостей або частин двох-трьох об’єктів і пропонує учням створити
таким чином нові образи. Наприклад: риба+людина=русалка, кінь+людина=кентавр,
друкарська машинка +телевізор=комп’ютер, книга + телевізор=планшет, дошка +
телевізор= мультимедійна дошка, фоторамка + телевізор=відеорамка і т. д.
Вправа «Натюрморт». Мета: розвиток фантазії, художніх здібностей,
естетичного смаку.
Учням потрібно намалювати натюрморт на запропоновану тему. Зазвичай
художники малюють натюрморт з натури, але в даному випадку учням необхідно
створити в уяві власний натюрморт, давши йому назву. Приклади тем для
натюрморту: «Метелик на квіточці», «Апельсини на тарілці» і т. д.
Вправа «Подорож у підводне царство». Мета: розвиток фантазії, художніх
здібностей, естетичного смаку.

Перед виконанням завдання тренер може прочитати учням уривки з казки Г.
Андерсена «Русалонька», де змальований опис підводного царства. Учням
пропонується здійснити уявну подорож у підводний світ і намалювати, що там
можна було б побачити.
Або, Вправа «Політ на іншу планету». Мета: розвиток фантазії, художніх
здібностей, естетичного смаку.
Учням пропонується здійснити уявну подорож на космічному кораблі на іншу
планету і намалювати, що там можна було б спостерігати з ілюмінатора у
відкритому космосі під час польоту.
Вправа «Живий предмет». Мета: розвиток фантазії.
За вказівкою тренера учні розподіляються на декілька груп. Кожній групі
тренер називає предмет (наприклад, чайник, віник, дошка тощо), пропонуючи
«оживити» його та розповісти про його життя: які проблеми можуть у нього бути,
які відносини з сусідами та господарями. Тренер може допомогти, пропонуючи
учням використовувати запитання типу:
1. Який у нього характер?
2. Що любить?
3. З ким дружить?
4. Які відносини?
Вправа «Перевтілення».

5. Де він живе?
6. Чи є у нього сім’я?
7. Чого він боїться?
8. Про що мріє?
Мета: розвиток фантазії,

мовлення,

вміння

створювати літературні твори.
Учитель читає початок оповідання: «Біля будинку цвіла запашна красунявишня. Над нею з самого ранку літали заклопотані джмелі у брунатних кожушках.
Раптом подув свіжий схвильований вітерець, який буває тільки навесні. Ніжні
пелюстки зірвалися з гілочок і закружляли у повітрі, немов сніг...» Дітям необхідно
продовжити оповідання від імені різних персонажів: від імені пелюстки; весняного
вітру; заклопотаного джмеля; пташки, яка сіла на гілку; собаки, який гуляє під
деревом; дівчинки, яка дивиться з вікна; двірника, який прибирає біля дерева.
Вправа «Карлики й велетні». Мета: розвиток фантазії, художніх здібностей,
естетичного смаку.
Учням потрібно намалювати портрет карлика або велетня (на вибір дітей) так,

щоб було зрозуміло, що це дійсно дуже маленька або величезна людина.
Домашнє завдання. Тренер пропонує учням вигадати казку або намалювати
малюнок, використовуючи для створення нових образів прийоми: агглютинацію,
гіперболізацію, літоту.
Заняття 13.
Тема: Прийоми фантазування: акцентування, схематизація, типізація.
Вправа «Крісло успіху». Мета: сприяти розвитку позитивного сприймання
свого життя, впевненості у власних силах, стимулювання лідерських якостей.
У центрі класної кімнати стоїть чарівне «крісло успіху». Тренер пояснює, що
той, хто у нього сідає, стає успішною, впевненою у свої силах людиною. Учні по
черзі сідають у «крісло успіху» і промовляють слова: «Я успішна людина, я
займаюсь улюбленою справою. Я впевнений у свої силах, мої мрії здійснюються,
мої плани реалізовуються. Я щасливий, я відкритий до розвитку, моє життя таке,
яким я його створюю».
Перевірка домашнього завдання.
Розповідь. Прийоми фантазування: акцентування, схематизація, типізація.
Нові образи уяви можуть також створюватись шляхом загострення або
акцентування – уявне підкреслення, виділення якоїсь якості реального об’єкта,
внаслідок чого образ набуває особливої виразності. Ця якість пронизує увесь образ,
а іноді і не допускає прояву інших якостей, ніби витісняючи їх. За допомогою цього
прийому створюються дружні шаржі та карикатури. На відміну від гіперболізації та
літоти загострення не спотворює дійсність, а лише підкреслює її характерні
особливості.
У тому випадку, коли уявлення, з яких створюється образ фантазії,
зливаються, відмінності між ними згладжуються, а риси подібності виступають на
передній план, це сприяє здійсненню прийому схематизації. Схематизацію
розглядають як прийом реконструювання образу за певною ознакою, за деякими
відомими елементами (наприклад, ребуси, контурне зображення предмета). Синтез
образів в уяві може бути здійснений за допомогою прийому типізації – уявне

виокремлення істотного, суттєвого, яке повторюється в однорідних образах і
втілення його у конкретному новому образі, завдяки чому цей образ поєднує у собі
риси, притаманні різним об’єктам (як правило, так створюються художні образи).
Вправа

«Чарівники».

Мета:

розвиток

фантазії,

художніх

здібностей,

естетичного смаку.
Тренер роздає учням аркуші паперу, на кожному з яких намальовані два
однакові чарівники, і пропонує домалювати їх таким чином, щоб один із них
перетворився на доброго чарівника, а другий – на злого. Для дівчаток можна
замінити зображення чарівників на чарівниць, фей.
Вправа «Карикатури». Мета: розвиток фантазії, художніх здібностей.
Тренер пропонує учням намалювати карикатуру на будь-якого казкового
персонажа, або на людей, які оточують їх (наприклад, на занадто балакучих, на тих,
що пхають свій ніс, куди не треба і т.д.).
Або, Вправа «Дружні шаржі». Мета: розвиток фантазії, художніх здібностей.
Тренер пропонує учням намалювати дружні шаржі на будь-якого казкового
персонажа, або на людей, які оточують їх.
Вправа «Іграшкові подарунки». Учитель показує учням картки зі схематичним
зображенням іграшок. Учням необхідно відгадати, яка ж іграшка прихована у тому
чи іншому зображенні. Можна також запропонувати учням самостійно зробити на
аркушах схематичні зображення іграшок. Тоді кожна дитина представляє своє
зображення, а інші намагаються відгадати, яка іграшка у ньому прихована.
Вправа «Чарівні окуляри». Учитель розповідає учням про «чарівні окуляри»,
які можуть бути будь-якої форми. «Чарівність» окулярів полягає у тому, що варто їх
лише одягнути, як усе навколо набуває їхньої форми. Так, одягнувши окуляри
квадратної форми, буде здаватися, що все навколо складається з квадратних
елементів. Учитель пропонує учням зразки «чарівних окулярів», які вони обирають
за власним бажанням. І дає їм завдання зобразити, що вони побачать, одягнувши
«чарівні окуляри», коли вийдуть на прогулянку до лісу, зоопарку і т. д.
Типізація.

Вправа «У світі професій». Учитель пропонує учням намалювати професійні
образи, наприклад, лікаря, вчителя, будівельника і т. д., а потім розказати про свої
малюнки, зокрема про те, які ознаки вони виділили у представників цих професій.
Так, розглядаючи й обговорюючи малюнки, можна виявити типові ознаки,
характерні для людей тієї чи іншої професії.
Вправа «Вирази обличчя». Учитель показує плакат, на якому схематично
зображені обличчя, кожне з яких виражає певну емоцію, і пропонує учням, уважно
розглянувши їх, назвати, які емоції виражає кожне з них, а також сказати, які вирази
обличчя найбільш типові для людей веселих, сумних, сердитих і т. д.
Домашнє
фантазії,вміння

завдання.

Вправа

застосовувати

«Ілюстрування

прийоми

казок».

фантазування,

Мета:

художніх

розвиток
здібностей,

естетичного смаку.
На особливу увагу у розвитку фантазії молодших школярів заслуговує
ілюстрування казок. Усі діти, без перебільшення, люблять читати казки, а також
розглядати ілюстрації до них. А тому, тренер може запропонувати учням на власний
вибір обрати казки, вибрати з них найулюбленіші епізоди і уявивши себе
художниками-ілюстраторами, намалювати до них ілюстрації. Це також сприятиме
синтезуванню образів в уяві шляхом агглютинації, акцентування, гіперболізації,
літоти, схематизації і типізації.
Рефлексивне коло. Учасники підводять підсумки заняття, зосереджують
увагу на емоціях і власному результаті роботи.
Прощання «Аплодисменти».
Заняття 14.
Тема: Казки про тварин.
Вправа «Перевтілювання». Мета: розвиток фантазії, вміння перевтілюватися в
різні образи, активізація спонтанної поведінки.
Тренер називає різноманітних тварин, яких учні мають зобразити.
Приклади тварин для зображення: заєць, ведмідь, крокодил, лисиця, слон,
кенгуру, слон, верблюд, бобер, білка і т. д.

Перевірка домашнього завдання. Учні по черзі демонструють виконані ними
ілюстрації до казок, називаючи при цьому використані прийоми фантазування.
Вправа «Казки зі словом «Чому?». Мета: розвиток фантазії, логічного
мислення, вміння створювати казкові твори.
Для виконання цієї вправи учні об’єднуються у декілька груп. Кожна група
отримує назву казки для пояснення певної особливості якоїсь тварини. Наприклад:
«Чому їжаки колючі ?», «Чому в оленів є роги?», «Чому кроти сліпі?», «Чому у
верблюдів на спині горби?» і т. д.
Потрібно придумати казку, використовуючи план:
1) Давним-давно цієї особливості не було. Наприклад: «Усі їжаки раніше
були гладенькими». Чим це було погано?
2) Як з’явилася ця особливість? Як, наприклад, з’явилися колючки в їжаків?
Наприклад: «Одного разу їжак зі своїм сімейством заснули під ялинкою, а коли
прокинулися, то побачили, що все їх тіло вкрите колючками».
3) Як змінилося їх життя після цього? Чим це стало краще? Наприклад: «На
свої колючки їжаки наколюють яблука і гриби», «Колючки захищають їжаків від
ворогів» і т. д.
Казки оцінюються з точки зору оригінальності та розробленості сюжету.
Вправа-гра «А чому?» Мета: розвиток фантазії.
Учні діляться на дві команди, які по черзі ставлять одна одній питання про
тварин. Наприклад: «А чому слони не літають?», «А чому зникли динозаври?», «А
чому зайці на мотоциклах не їздять?
Вправа «Фантастична тварина». Мета: розвиток фантазії.
Учитель розповідає, що у казках зустрічаються тварини, який немає у житті,
але які поєднують в собі особливості декількох тварин (наприклад, русалка –
людина і риба; Змій Горинич – трьохголова змія і птах). Дітям пропонується
придумати фантастичну тварину і назвати її, поєднуючи істотні риси відомих тварин
(наприклад, слонодил – слон і крокодил; вовжак – вовк і їжак).
Домашнє завдання. Тренер пропонує учням подумати і відповісти на питання:

«На яку тварину мені хотілося б уміти перетворюватися і чому?». Потрібно також
скласти казку про свої пригоди.
Рефлексивне коло. Учасники підводять підсумки заняття, зосереджують
увагу на емоціях і власному результаті роботи.
Прощання «Аплодисменти».
Заняття 15.
Тема: Евристичні методи. Метод «Мозкова атака». Метод «Шість
капелюхів».
Гра «Привітання за руку». Мета: формування доброзичливого ставлення один
до одного, гармонізація стосунків у групі.
Кожен учень повинен за певний час (1-3 хв.) встигнути привітатися за руку з
максимальною кількістю інших учнів. Тренер звертає увагу учнів на тому, що руку
треба тиснути доброзичливо, дивлячись в очі. Можна, як варіант, запропонувати
учням підрахувати кількість людей, з якими вони привіталися. Тоді наостанок
тренер запитує: «Хто привітався більше, ніж з 10 учнями? А більше, ніж з 15?».
Перевірка домашнього завдання. Учні по черзі зачитують свої казки «На яку
тварину мені хотілося б уміти перетворюватися і чому?». Казки оцінюються з точки
зору оригінальності та розробленості сюжету.
Розповідь про метод «Мозкова атака».
Вправа за методом «Мозкова атака». Мета: розвиток творчого мислення,
критичного мислення, фантазії, поваги до думок інших.
Для виконання цієї вправи тренер ділить учнів на дві групи: «генераторів» і
«критиків». Завдання «генераторів» полягає у продукуванні якомога більшої
кількості ідей щодо розв’язання проблеми. Адже серед безлічі нераціональних,
тривіальних і навіть безглуздих ідей зазвичай завжди можна знайти оригінальні та
раціональні. Завдання «аналітиків» – критично оцінювати запропоновані ідеї,
аналізувати, перевіряти й розвивати їх. Умови проведення мозкового штурму:
перевага надається кількості висловлених ідей, а не їх якості; ідеї висловлюються
короткими пропозиціями; під час висунення ідей заборонена їх критика, несхвальні

зауваження; схвалюються і приймаються всі висловлені ідеї; створюється і
підтримується така обстановка, в якій допустимий доброзичливий гумор; висловлені
раніше ідеї будь-який учасник мозкового штурму може розвивати, доповнюючи їх
своїми ідеями; ідеї можуть висуватися без обґрунтування. Завдання тренера полягає
у забезпеченні під час генерування ідей психологічної підтримки «генераторів» та
введенні їх у стан максимальної творчої розкутості. Послідовність реалізації
мозкового штурму: розподіл на групи «генераторів» і «критиків»; постановка
завдання тренером і інструктаж з відповідями на питання; генерація ідей; аналіз
ідей; складання відредагованого списку ідей.
Приклади завдань: «Немає олівця. Як написати записку мамі?» або «На столі
лежить буханець хліба. Біля нього сидить голодний лев. Як хлопчику забрати хліб?»
і т. д.
Вправа-релаксація «Сонячний зайчик». Мета: розвиток уяви, підвищення рівня
прийняття себе, налаштування на успіх.
Завдання виконують сидячи, у стані спокою. Тренер пропонує: «Уявіть, що на
ваше обличчя сів лагідний сонячний зайчик. Спочатку він плигнув на лоб (ніжно
погладь його), потім на щічки, оченята, носик, підборіддя. Гладьте його обережно,
щоб не злякати. Сонячний зайчик перестрибнув на шию, животик, ніжки. Він тебе
дуже любить і лагідно пестить, тому і ви його погладьте і подружіться».
Після вправи-релаксації необхідно декілька хвилин посидіти у спокої.
Розповідь про метод «Шість капелюхів».
Вправа за методом «Шість капелюхів». Мета: розвиток творчого мислення,
критичного мислення, фантазії, поваги до думок інших.
Для виконання цієї вправи тренер ділить учнів на шість груп: «Білі
Капелюхи», «Жовті Капелюхи», «Чорні Капелюхи», «Червоні Капелюхи», «Зелені
Капелюхи», «Сині Капелюхи».
«Білий Капелюх»: інформація.
Учень, одягнувши білий капелюх, ставить перед собою запитання: «Яка
інформація у мене є?», «Яка інформація мені потрібна?», «Якої інформації мені не

вистачає?»,

«Як мені одержати відсутню інформацію?». Тобто, учень з білим

капелюхом на голові, пригадує особисті знання і вміння, пробує визначити, якої
інформації недостатньо, які прогалини в знаннях, окреслює джерела, де можна
знайти

і

доповнити

потрібну

інформацію,

користуючись

словниками,

енциклопедіями, довідниками, картами, таблицями, схемами тощо. Білий Капелюх
використовується для того, щоб спрямувати увагу на наявну та відсутню
інформацію.
«Жовтий Капелюх»: позитив і оптимізм.
Учень у жовтому капелюсі робить зусилля знайти достоїнства, переваги й
позитивні сторони запропонованих ідей: «Що в цьому хорошого?», «Які переваги?»,
«Чому це спрацює?». Навіть якщо ідея нікому не подобається Жовтий капелюх
намагається знайти в ній позитивні сторони. Отже, Жовтий Капелюх зосереджує
свою увагу на пошукові переваг і позитивних сторін запропонованої ідеї, робить
оптимістичний прогноз ідеї, яка розглядається.
«Чорний Капелюх»: критика.
Учень у чорному капелюсі дозволяє дати волю критичним оцінкам,
побоюванням й обережності. Застерігає і змушує думати критично. Оцінює
ситуацію з точки зору наявності недоліків, ризиків та загроз її розвитку. Захищає від
нерозважливих і непродуманих дій. Чорний Капелюх указує на ризик і говорить,
чому щось може не вийти. Це, можливо, самий корисний капелюх, бо вказує на
негативні сторони, небезпеку, помилки. Учень у чорному капелюсі піклується про
істину, правдоподібність, критично оцінює: «Чи це рішення є правильним?», «Які
можливі проблеми й небезпеки?», «Що може статися поганого?».
«Червоний Капелюх»: емоції, почуття та інтуїція.
Учень у червоному капелюсі має можливість висловити свої почуття та
інтуїтивні здогадки щодо питання, яке обговорюється, не вдаючись у пояснення про
те, чому це так, хто винен і що робити далі. Отже, Червоний Капелюх – це
формування свого ставлення до проблеми, способів та шляхів її розв’язку.
Зелений Капелюх: творче мислення, фантазія.

Учень у зеленому капелюсі докладає максимум творчих зусиль для
розв’язання проблеми. Зосереджується на продукуванні нових нестандартних,
нестереотипних ідей, модифікує вже існуючі ідеї, шукає альтернативи, досліджує
можливості. Мета Зеленого Капелюха – розширити діапазон можливих варіантів
розв’язання проблеми.
«Синій Капелюх»: керування процесом, підбиття підсумків.
Синій Капелюх відрізняється від інших капелюхів тим, що він призначений не
для роботи зі змістом завдання, проблеми, що пропонується для розв’язання, а для
керування самим процесом роботи. Зокрема, його використовують на початку
роботи для визначення того, що належить зробити, і в кінці, щоб узагальнити
досягнуте і поставити нову мету. Завдання Синього Капелюха – контроль,
висловлення спостережень та коментарів, підбиття підсумків.
Методика проведення:
Тренер
Учні
Пояснює
символічну
роль Учні володіють знаннями, необхідними для
кольорових Капелюхів. Пропонує виконання завдання.
завдання, в якому передбачається
розв’язання певної проблеми.
Пропонує об’єднатися в шість груп і Учні об’єднуються в шість груп.
вибрати колір Капелюхів.
Слідкує, щоб кольори груп не Кожна група обирає собі колір Капелюхів.
повторювалися.
Пояснює, які завдання будуть Кожна група отримує завдання.
виконувати капелюхи відповідно до
їх кольору.
Стежить за часом.
Учні міркують над завданням у групі 10-15
хвилин.
Під час роботи груп обходить їх, Обговорюють питання у групі (побудова
пропонуючи допомогу.
відповіді, визначення того, хто робитиме
доповідь).
Пропонує
групам
результати роботи.

озвучити По черзі кожна група зачитує завдання і дає
відповідь.

Заслуховування відповідей слід починати з Білих Капелюхів, адже перш, ніж

оцінити будь-яку проблему, потрібно володіти певною інформацією відносно неї.
Доповіді Червоних, Жовтих, Чорних, Зелених Капелюхів можна заслуховувати у
будь-якій послідовності. Хоча, все ж таки варто після Чорних надати слово Жовтим
Капелюхам, що певною мірою врівноважить думки й оцінки. Робота будується
таким чином, що кожна група доповнює іншу, дискутує, але

згодом знаходять

найкращі розв’язки проблеми. Завершити роботу слід підведенням підсумків, а це
зроблять Сині Капелюхи (синій капелюх, за необхідності, може «одягати» також
тренер).
Приклади завдань:
Домашнє завдання. Вправа «Образ моєї мрії». Мета: розвиток фантазії.
Тренер розповідає учням про силу візуалізації своєї мрії. Для того, щоб мрія
насправді здійснилася, важливо, не лише створити її образ силою своєї фантазії, але
й зобразити цей образ на папері. Тренер пропонує учням на стандартному аркуші
паперу зобразити свою мрію, а точніше те, що вони матимуть у разі її здійснення.
Рефлексивне коло. Учасники підводять підсумки заняття, зосереджують
увагу на емоціях і власному результаті роботи.
Прощання «Аплодисменти».
Заняття 16.
Тема: Евристичні методи: «Діалог Дон Кіхота і Санчо Панси», діалог
«Нарада піратів», діалог «Робінзона Крузо і П’ятниці».
Вправа «Веселковий плащ». Мета: розвиток фантазії, підвищення рівня
прийняття себе, налаштування на успіх.
Тренер пропонує учням уявити, що вони одягають плащ, який складається з
усіх дивовижних кольорів веселки. Спереду у нього є ґудзики, застібнувши які,
дитина перебуває у повній безпеці і з нею нічого поганого не може трапитися. Ніхто
не може побачити цей чарівний плащ, але дитина знає, що він на ній і надійно
захищає від усіляких негараздів! (Діти відповідними рухами показують, що одягають
«веселковий плащ»).

Перевірка домашнього завдання. Учні по черзі показують малюнки з
зображеннями своєї мрії.
Вправа «Мовна пластика». Мета: розвиток фантазії, активізація рухового
досвіду, спонукання виникнення позитивних емоцій.
Тренер пропонує учням показати за допомогою пантоміми обране наосліп
словосполучення типу: плакуча верба, грозові хмари, осінній листочок, і т. д.
Розповідь про метод «Діалог Дон Кіхота і Санчо Панси».
Вправа за методом «Діалог Дон Кіхота і Санчо Панси». Мета: розвиток
фантазії, критичного мислення.
Для виконання вправи учні об’єднуються в пари. Один із них виступає в ролі
Дон-Кіхота, а другий – в ролі Санчо Панси. Діалог Дон-Кіхота й Санчо Панси
проводять так, щоб один з учасників виконував роль генератора ідей, а другий –
оцінював їх. Діалог може проходити як усно, так і письмово. Генератор ідей «ДонКіхот» – висловлює ідеї, певною мірою пов’язані з конкретною проблемною
ситуацією. «Дон-Кіхот» висловлює водночас 2-4 ідеї, а потім упродовж 3-10 хвилин
другий учасник – «Санчо Панса» – аналізує їх, а перший шукає новий набір ідей.
«Санчо Панса» має виявити здатність до практичного застосування запропонованих
ідей, знаходження в них оригінальності і раціональності. Він може використовувати
ідеї як підказку й трансформувати їх аж до повної протилежності. Запроваджують
ліміт оцінки ідей. Не менше чверті ідей «Дон-Кіхота» слід визнати корисними в
процесі діалогу, а інші – обґрунтовано критикувати.
Наприкінці «генератор» має право захищати деякі ідеї, відхилені «критиком»,
уточнювати їх. Закінчується діалог виробленням єдиної думки, а потім його
учасники разом формулюють корисні ідеї.
Приклади завдань:
Вправа-релаксація «Теплий, як сонце…». Мета: розвиток уяви, психологічне
розвантаження, налаштування на успіх.
Тренер звертається до учнів: «Сядьте зручно за парту та заплющте очі. Тричі
глибоко вдихніть і видихніть. Уявіть, що зараз чудовий день і над вами пропливає

сіра хмаринка, на яку ви можете перекласти зараз усі свої проблеми або погані
думки. Дозвольте їм просто полетіти разом із хмаринкою. Уявіть, що небо над вами
яскраво-блакитне, що легкі промені сонця зігрівають вас. Ви почуваєтеся надійно
захищеними – так спокійно навкруги. М’який подих вітру торкається вашої голови, і
ви почуваєтеся легко і щасливо, як маленька легка пір’їнка. Ви сьогодні такі ж гарні,
як небо, сонце, такі ж ніжні, як подих вітру.
Уявіть, що коли ви вдихаєте, ваше тіло наповнюється золотим світлом – від
голови до кінчиків пальців ніг… А коли ви видихаєте, уявіть, що усі негативні
почуття, які не потрібні, залишають вас. Ви вдихаєте золоте сяйво, а видихаєте
неприємні почуття.
Ви – як маленька м’яка пір’їнка, яку несе легкий вітер; ви – як промінь сонця,
що падає на Землю. Дайте ще більше розслабитися тілу, плечам та рукам, вашим
ногам.
Уявіть, що ви – як веселка, яка складається з безлічі різноманітних кольорів.
Нема нікого в світі, хто думав і відчував би так, як ви… Це просто чудово, що ви
можете бути зараз тут, серед нас…
Не поспішаючи, повертайтеся до класу. Відчуйте вашу голову, руки, ноги.
Зробіть вдих глибоко і легко. Тепер ви можете відчувати себе веселкою і радувати
кольорами себе та інших. Повільно відкрийте очі для того, щоб побачити навколо
себе багато інших різнобарвних веселок. Посміхніться їм».
Після релаксації обов’язково проводиться рефлексія: коли дитина була
напруженою, а коли розслабленою; чи вийшло повністю розслабитися; яка частина
тіла не хотіла розслаблятися; що заважало розслабитися; які думки, образи
приходили в голову; що у власній веселці особливо прекрасного, який колір у ній
переважає і т. д.
Розповідь про метод «Нарада піратів».
Вправа за методом «Нарада піратів». Мета: розвиток фантазії, критичного
мислення.
Якщо потрібно вирішити проблему в разі браку інформації та часу, можна

скористатися методом пошуку, який називається «нарадою піратів». У ході наради
мають виступити всі «пірати» в такій послідовності: спочатку «юнга», потім
«матроси», «боцмани», «офіцери» та, нарешті, «капітан». Питання задає тільки
«капітан». Критикувати ідеї і захищати їх можна тільки після команди «капітана».
Критикувати, а потім і захищати відібрані ідеї повинні всі. Підсумок роботи
підводить «капітан». Остаточне рішення приймає «капітан» наприкінці обговорення.
Результат – отримання нової інформації та ідей, необхідних для прийняття рішення
щодо вирішення проблеми.
Методика проведення:
- Оголосити учасникам черговість виступів.
- Чітко сформулювати проблему і представити її у формі, найзручнішій для
учасників.
- Вислухати кожного учасника про шляхи вирішення проблеми (етап –
«Висунення ідей»).
- Відібрати 2-3 ідеї для опрацювання.
- Критика відібраних ідей (етап – «Критика ідей»).
- Захист і розвиток ідей, що підлягають критиці (етап – «Захист ідей»).
- Вибір керівником тих пропозицій, які допоможуть краще вирішити
проблему.
- Реалізація рішень.
Приклади завдань: «Як помирити посварених батьків?», «Як весело зустріти
свято Нового року без ялинки?» і т. д.
Вправа «Я не такий, як усі, і всі ми різні». Мета: розвиток уявлень про власну
індивідуальність і толерантного ставлення до інших людей.
Тренер роздає учням по одному стандартному аркушеві паперу і пропонує їм
намалювати, використовуючи кольорові олівці, що таке «радість». При цьому
тренер підкреслює, що малюнок може бути конкретним або абстрактним. Після
виконання завдання (роботи не підписуються) усі малюнки складають у «чарівну
скриньку», перемішують, виймають, а потім розглядають, передаючи аркуші з

малюнками один одному. Тренер просить звернути увагу на

розбіжності у

розумінні й уявленні поняття «радість». Проводиться невелике обговорення,
робиться висновок про те, як по-різному люди розуміють одні й ті самі речі. Далі
учням пропонується знайти свій малюнок. Обговорюється, легко чи важко це було
зробити, аналізується чому. Робиться висновок про те, що кожна людина –
особлива, неповторна, а тому незамінна, і це важлива підстава для того, щоб вона
відчувала свою цінність, а також поважала інших людей.
Рефлексивне коло. Учасники підводять підсумки заняття, зосереджують
увагу на емоціях і власному результаті роботи.
Тренер дякує учням за роботу протягом усіх занять і бажає їм, щоб знання,
вміння, отримані під час тренінгу, допомогли здійсненню їх мрій.
Прощання «Аплодисменти».

Додаток З.1
Показники середніх значень учнів експериментальної групи до та після
формувального експерименту

Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9
Пара 10

Статистики парных выборок
Среднее
N
Стд. отклонение
Стд. ошибка среднего
продуктивність Т (До)
8,56 48
1,809
0,261
продуктивність Т (Після)
9,76 48
2,026
0,292
гнучкість Т (До)
7,06 48
1,493
0,216
гнучкість Т (Після)
9,29 48
1,967
0,284
оригінальність Т (До)
5,58 48
1,832
0,264
оригінальність Т (Після)
10,06 48
1,895
0,274
розробленість Т (До)
22,46 48
4,58
0,661
розробленість Т (Після)
39,4 48
6,81
0,983
інтегральний Т (До)
43,67 48
6,449
0,931
інтегральний Т (Після)
68,5 48
8,079
1,166
продуктивність К (До)
2,5 48
1,031
0,149
продуктивність К (Після)
3 48
1,203
0,174
гнучкість К (До)
2,25 48
0,934
0,135
гнучкість К (Після)
2,75 48
1,139
0,164
оригінальність К (До)
1,73 48
1,144
0,165
оригінальність К (Після)
2,73 48
0,939
0,136
розробленість К (До)
2,1 48
0,805
0,116
розробленість К (Після)
3,02 48
0,978
0,141
інтегральний К (До)
8,58 48
1,933
0,279
інтегральний К (Після)
11,5 48
2,484
0,359
Корреляции парных выборок

Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9
Пара 10

продуктивність Т (До) & продуктивність Т (Після)
гнучкість Т (До) & гнучкість Т (Після)
оригінальність Т (До) & оригінальність Т (Після)
розробленість Т (До) & розробленість Т (Після)
інтегральний Т (До) & інтегральний Т (Після)
продуктивність К (До) & продуктивність К (Після)
гнучкість К (До) & гнучкість К (Після)
оригінальність К (До) & оригінальність К (Після)
розробленість К (До) & розробленість К (Після)
інтегральний К (До) & інтегральний К (Після)

N
Корреляция
Знч.
48
0,167
0,257
48
-0,006
0,966
48
0,075
0,612
48
-0,091
0,538
48
-0,097
0,513
48
0,086
0,562
48
0,06
0,685
48
0,009
0,949
48
-0,3
0,038
48
-0,022
0,881

Средне
е
Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9
Пара
10

продуктивність Т
(До) - продуктивність
Т (Після)
гнучкість Т (До) гнучкість Т (Після)
оригінальність Т (До)
- оригінальність Т
(Після)
розробленість Т (До)
- розробленість Т
(Після)
інтегральний Т (До) інтегральний Т
(Після)
продуктивність К
(До) - продуктивність
К (Після)
гнучкість К (До) гнучкість К (Після)
оригінальність К (До)
- оригінальність К
(Після)
розробленість К (До)
- розробленість К
(Після)
інтегральний К (До) інтегральний К
(Після)

Критерий парных выборок
Парные разности
95% доверительный интервал разности
средних
Значи
Стд.
мость
Стд.
ошибка
(2отклоне среднег Нижняя Верхняя
ст.с сторон
ние
о
граница граница t
в.
няя)

-1,188

2,481

0,358

-1,908

-0,467

-3,316

47

0,002

-2,229

2,477

0,358

-2,949

-1,51

-6,234

47

0

-4,479

2,535

0,366

-5,215

-3,743

-12,243

47

0

-16,938

8,546

1,234

-19,419

-14,456

-13,731

47

0

-24,833

10,814

1,561

-27,973

-21,693

-15,909

47

0

-0,5

1,516

0,219

-0,94

-0,06

-2,285

47

0,027

-0,5

1,429

0,206

-0,915

-0,085

-2,424

47

0,019

-1

1,473

0,213

-1,428

-0,572

-4,703

47

0

-0,917

1,442

0,208

-1,335

-0,498

-4,406

47

0

-2,917

3,181

0,459

-3,84

-1,993

-6,352

47

0

Додаток З.2
Середні показники критеріїв невербальної фантазії за методикою «Завершення
фігур» Е. Торренса в експериментальній групі

Експериментальна група
80

68,5

70
60
50

39,25

40
30
20
10

43,67

22,46
8,569,76

7,069,28

До

10,06
5,59

Після

0

Додаток З.3
Середні показники критеріїв вербальної фантазії за методикою «Вербальна
фантазія» Р. Нємова в експериментальній групі

Експериментальна група
3,5
2,9

3
2,5

2,38

2,85

2,82

2,75
2,25
1,76

2

1,92
до

1,5

після

1
0,5
0
Продуктивність

Гнучкість

Оригінальність Розробленість

Додаток К.1
Показники середніх значень учнів контрольної групи до та після
формувального експерименту

Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6

Пара 7
Пара 8
Пара 9
Пара 10

Статистики парных выборок
Среднее
N Стд. отклонение
Стд. ошибка среднего
продуктивність Т (До)
8,14 50
1,83
0,259
продуктивність Т (Після)
8,24 50
1,744
0,247
гнучкість Т (До)
7,42 50
2,167
0,307
гнучкість Т (Після)
8,12 50
2,086
0,295
оригінальність Т (До)
6,14 50
1,98
0,28
оригінальність Т (Після)
7,36 50
1,793
0,254
розробленість Т (До)
23,04 50
4,673
0,661
розробленість Т (Після)
26,16 50
5,024
0,71
інтегральний Т (До)
44,74 50
6,288
0,889
інтегральний Т (Після)
49,88 50
5,913
0,836
продуктивність К (До)
2,32 50
0,913
0,129
продуктивність К
(Після)
2,5 50
1,199
0,17
гнучкість К (До)
2,1 50
1,093
0,155
гнучкість К (Після)
2,34 50
1,062
0,15
оригінальність К (До)
1,62 50
0,945
0,134
оригінальність К (Після)
1,86 50
1,01
0,143
розробленість К (До)
1,6 50
1,05
0,148
розробленість К (Після)
2,28 50
0,97
0,137
інтегральний К (До)
7,64 50
1,987
0,281
інтегральний К (Після)
8,98 50
1,922
0,272
Корреляции парных выборок

Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9
Пара 10

продуктивність Т (До) & продуктивність Т (Після)
гнучкість Т (До) & гнучкість Т (Після)
оригінальність Т (До) & оригінальність Т (Після)
розробленість Т (До) & розробленість Т (Після)
інтегральний Т (До) & інтегральний Т (Після)
продуктивність К (До) & продуктивність К (Після)
гнучкість К (До) & гнучкість К (Після)
оригінальність К (До) & оригінальність К (Після)
розробленість К (До) & розробленість К (Після)
інтегральний К (До) & інтегральний К (Після)

N Корреляция
Знч.
50
-0,043
0,768
50
0,02
0,889
50
-0,181
0,208
50
0,247
0,084
50
0,03
0,834
50
-0,019
0,898
50
-0,223
0,119
50
0,05
0,73
50
-0,028
0,847
50
0,062
0,668

Сред
нее
Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9
Пара
10

продуктивність Т
(До) продуктивність Т
(Після)
гнучкість Т (До) гнучкість Т
(Після)
оригінальність Т
(До) оригінальність Т
(Після)
розробленість Т
(До) розробленість Т
(Після)
інтегральний Т
(До) інтегральний Т
(Після)
продуктивність К
(До) продуктивність К
(Після)
гнучкість К (До) гнучкість К
(Після)
оригінальність К
(До) оригінальність К
(Після)
розробленість К
(До) розробленість К
(Після)
інтегральний К
(До) інтегральний К
(Після)

Критерий парных выборок
Парные разности
95% доверительный интервал разности средних
Стд.
ошибк Нижня Верхня
Стд.
а
я
я
Значимость
отклон средне границ границ
(2ение
го
а
а
t
ст.св.
сторонняя)

-0,1

2,581

0,365

-0,834

0,634

-0,274

49

0,785

-0,7

2,978

0,421

-1,546

0,146

-1,662

49

0,103

-1,22

2,902

0,41

-2,045

-0,395

-2,973

49

0,005

-3,12

5,958

0,843

-4,813

-1,427

-3,703

49

0,001

-5,14

8,5

1,202

-7,556

-2,724

-4,276

49

0

-0,18

1,521

0,215

-0,612

0,252

-0,837

49

0,407

-0,24

1,685

0,238

-0,719

0,239

-1,007

49

0,319

-0,24

1,349

0,191

-0,623

0,143

-1,258

49

0,214

-0,24

1,685

0,238

-0,719

0,239

-1,007

49

0,319

-0,24

1,349

0,191

-0,623

0,143

-1,258

49

0,214

Додаток К.2
Середні показники критеріїв невербальної фантазії за методикою «Завершення
фігур» Е. Торренса в контрольній групі

Контрольна група
60
49,88
44,74

50
40
30

26,16
23,04

1-е вимірювання
2-е вимірювання

20
10

8,15 8,24

7,42 8,12

Продуктивність
Т

Гнучкість Т

6,15 7,36

0
Оригінальність Розробленість Інтегральний Т
Т
Т

Додаток К.3
Середні показники критеріїв вербальної фантазії за методикою «Вербальна
фантазія» Е. Торренса в контрольній групі

Контрольна група
2,5

2,28 2,32

2,24

2,23

2,07

1,86

2

1,98

2,01

1,5
1-й зріз
1

2-й зріз

0,5
0
Продуктивність

Гнучкість

Оригінальність

Розробленість

Додаток Л
Показники середніх значень експертних оцінок експериментальної групи
до та після формувального експерименту
Статистики парных выборок

Пара 1
Пара 2

Среднее

N

Стд. ошибка
Стд. отклонение среднего

Джонсон батьки

18,46

50

4,107

,581

Джонсон батьки (після)

20,86

50

3,642

,515

Джонсон вчителі

17,45

50

4,159

,588

Джонсон вчителі (після)

21,32

50

3,093

,437

Корреляции парных выборок
N

Корреляция

Знч.

Пара 1

Джонсон батьки & Джонсон
батьки (після)

50

,457

,001

Пара 2

Джонсон вчителі & Джонсон
вчителі (після)

50

-,303

,033

Критерий парных выборок
Парные разности
95%
доверительный
интервал разности
средних
Стд.
Стд.
отклоне ошибка Нижняя Верхняя
Среднее ние
среднего граница граница t

Значи
мость (2ст.св сторон
.
няя)

Пара 1 Джонсон батьки - -1,400
Джонсон батьки
(після)

4,056

,574

-2,553

-,247

-2,441 49

,018

Пара 2 Джонсон вчителі -2,400
- Джонсон
вчителі (після)

5,887

,833

-4,073

-,727

-2,883 49

,006

