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1. Особливості дитячої творчості 

 

План відповіді: 

1. Проблемність визначення терміну «творчість».  

2. Особливості сприйняття поняття «дитяча творчість».  

3. Дитяча творчість як демонстрація недосконалості психічних процесів дитини 

та розвиток творчого потенціалу суб’єктів дитячої творчості. .    

ВИСНОВОК  

 

 У педагогічній, філософській та психологічній літературі існують різні підходи 

до визначення поняття творчості. Зазвичай термін «творчість» розуміють як вид 

діяльності людини, результатом якої є ідеальний або матеріальний продукт, 

наділений новизною та суспільною цінністю; як форму людської діяльності з 

духовно-практичного освоєння світу, змістом якої є максимальна реалізація сил 

суб'єкта пізнання. 

Поняття дитячої творчості слід віднести не стільки до вищих предметних 

результатів творчих актів, скільки до внутрішніх самозмін суб'єкта, який зайнятий 

творчим процесом, тобто до тих внутрішніх процесів, що відбуваються у дитячій 

психіці під час творчості.  При цьому дитина як суб'єкт творчості частіше не здійснює 

об'єктивно нового відкриття. Це нове стається в індивідуальному досвіді дитини, що 

виявляється як здатність по-новому побачити звичайне, відкривати у предметах нові 

функціональні можливості, виділяти та успішно вирішувати ігрові, художні та 

інтелектуальні завдання. 

Поведінку дитини взагалі можна розглядати як творчість, бо дитина,  

досліджуючи світ, робить відкриття на кожному кроці, свідомо пізнає незнайомі 

явища чи предмети. Дитяча творчість нерідко має неусвідомлений характер, 

виявляється спонтанно в невимушених обставинах, досягаючи при цьому високого 

рівня оперування абстрактними символами  –  звуками, математичними знаками, 

словами. Дітям від трьох до семи років властива імпровізація як один з параметрів 
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творчості. Спонтанність, мимовільність, випадковість дитячої творчості з віком 

зазнає змін, пов’язаних із потребою створити щось  детерміноване.  

Перелічені особливості дитячої творчості демонструють недосконалість 

психічних процесів дитини, а здатність створювати нове виникає завдяки розвитку 

таких психічних функцій, як от мислення та уява. Саме творчому розвитку, вважають 

психологи, слід приділяти найбільшу увагу у вихованні дитини від двох до 

дванадцяти років. Цей віковий період вважається сенситивним, тобто 

найсприятливішим для розвитку образного мислення та уяви.  

 Отже, педагогічну практику, навіть працюючи з обдарованими дітьми, 

необхідно будувати згідно з на званими особливостями. Лише при такому підході 

можна досягти успіху у розвитку творчих здібностей дітей різного віку.  

Проблеми творчості у зв'язку із віковою періодизацією розвитку психіки 

можна уявити по таблиці:  

Вік/років Період Види творчості 

Від2-3 до8-

12  

Рання творчість Музична, словесна, математична 

Від 12 до 18-

22 

Підліткова та юнацька 

творчість 

Технічна, літературна, конструювання своїх 

уявлень про світ 

Після  18(22) Доросла творчість Наукова, технічна 

 Таким чином, першою важливою особливістю творчості дітей є суб'єктивне 

сприйняття  новизни відкриттів, які відчуває дитина у процесі творчої дії. Другу 

особливість можна визначити як таку, що процес створення продукту доставляє 

дитині більше задоволення, ніж результат. Третя особливість дитячої творчості 

полягає у тім, що дитина починає нову діяльність з легкістю; осмисленим діям з 

творчим матеріалом передує орієнтовна діяльність, спонтанне експериментування. 
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2. Предмет соціальної психології. Місце соціальної психології у системі 

психологічних знань. Принципи роботи з людьми 

 

План відповіді: 

1. Соціальна психологія як синтез дисциплін. Предмет її вивчення. 

2. Місце соціальної психології в системі психологічних наук. 

3. Етичний кодекс психолога у соціальній психології.  

ВИСНОВОК  

Соціальна психологія являє собою галузь психології, яка вивчає психологічні 

явища (процеси, стани і властивості), що характеризують індивіда і групу як 

суб'єктів соціальної взаємодії. Отже, предметом соціальної психології є вивчення 

психологічних явищ і закономірностей поведінки та діяльності людей, що 

обумовлюються їх об’єднанням у різного роду соціальні групи, а також дослідження   

психологічних характеристик таких груп.  

Соціальна психологія знаходиться на стику соціології та психології. Соціологію і 

соціальну психологію пов'язує загальний інтерес до поведінки людей в групах. 

Однак, на відміну від соціології, яка вивчає різні за чисельністю групи в дієвому, 

операційно-статистичному аспекті, соціальна психологія вивчає особистостей, 

індивідуумів,  їх поведінку, вплив, взаємодію, ставлення один до одного.  При цьому 

вивчається вплив як групи на індивідуума,  так і індивідуума на групу.  

Сучасні фахівці визначають місце соціальної психології у системі психологічних 

наук, пропонуючи схему «трьох суб'єктів», під якими маються на увазі організм, 

соціальний суб’єкт, особистість. Вивченням  поведінки людини, пов'язаної із 

забезпеченням організму, займається психосоматика. Індивідуальний розвиток, 

самореалізацію особистості вивчають психологія особистості та диференційна 

психологія.  А ось «другий суб'єкт» – соціальний індивід, що є підсистемою 

управління соціальною поведінкою, тобто взаємодією з іншими людьми, вивчає 

соціальна психологія. 

Принципи роботи спеціалістів, що проводять роботу у галузі соціальної 

психології, особливо нічим не відрізняються від принципів, якими мають керуватися 
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психологи взагалі, тобто: повага до особистості, захист прав людини, почуття 

відповідальності, чесність та щирість по відношенню до клієнта, обачливість у 

застосуванні інструментів та процедур, професійна компетентність, твердість у 

досягненні мети. Чимало практикуючих психологів вважають принцип «Не 

нашкодь!» головним етичним законом у своїй роботі. Особливо уважним та 

тактовним психолог має бути при проведенні експерименту. Серед інших принципів 

назвемо принцип компетентності, принцип неупередженості психолога, принцип 

конфіденційності діяльності психолога, принцип поінформованої згоди та деякі інші 

принципи.  

Отже, предмет, місце соціальної психології як «стикової» дисципліни 

визначений  її призначенням вивчати особистість в групі, соціумі, вивчати соціальну 

психіку, досліджувати не просто психічні процеси індивіда, а їх специфіку у їх 

зв’язку з системою соціальних взаємодій. Здійснюючи наукову чи практичну 

діяльність у даній галузі, слід добре пам’ятати основні принципи роботи з людьми, 

етичний кодекс психолога.  
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3. Соціалізація особистості: поняття, механізм та інститути соціалізації 

                     

План відповіді: 

1. Особистість як соціальна одиниця. 

2. Поняття соціалізації особистості. 

3. Механізми соціалізації. 

4. Інститути соціалізації. 

ВИСНОВОК 

 

Коли людська особа починає усвідомлювати свої якості, свою унікальність, 

свої вади та переваги, вона стає людською особистістю  –  самодіяльною 

соціальною та інтелектуальною одиницею, або, іншими словами, соціально 

зумовленою системою психічних якостей індивіда, що визначається залученістю 

людини до певних суспільних, культурних, історичних відносин. 

Суспільство вимагає від людини потрібних вмінь та навичок, правильних 

рішень. І допомагає це зробити соціалізація, тобто навчання людей і підготовка їх до 

життя. У сучасній науковій літературі соціалізація розглядається  як процес 

перетворення людини на особистість у результаті засвоєння нею суспільних норм та 

інтеграції в соціальні інститути. Витоком процесу соціалізації особистості є набуття 

нею самосвідомості та свідомості. Її наслідком  стає структурування сфери 

свідомості особи під інформаційним впливом інституційованого соціального 

середовища.  

Соціалізація починається в дитинстві та закінчується у глибокій старості 

процесом засвоєння соціальних ролей і культурних норм. Стихійні впливи 

соціального середовища на особистість, які часто мають різноспрямований характер, 

заведено вважати механізмом соціалізації. З. Фрейд, який займався психологією 

соціалізації,  виділив чотири психологічні механізми: 1. Імітацію як прагнення 

особи копіювати певну модель інших. 2. Ідентифікацію – засвоєння дітьми 

батьківської поведінки, установок, цінностей як своїх власних. 3. Сором. 4. Провина. 



8 
 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

(Провина і сором пов'язані між собою та являються негативними механізмами, бо 

забороняють визначену поведінку або придушують її).  

Інші психологи відзначають ще й такі механізми, як наслідування (вроджений 

механізм соціалізації, свідоме чи несвідоме відтворення людиною досвіду і 

особливостей поведінки інших людей); навіювання (вплив на психіку людини, що 

обходить її свідомість, комунікативному впливі без осмислення і критичної оцінки 

одержуваної інформації); конформність (адаптація людини до умов соціального 

середовища а також поведінка людини, за якої особа зовні погоджується з іншими, 

маючи свою думку); фасилітація (навколишні люди надають розвиваюче і 

стимулюючий вплив на індивіда). Існують ще чимало думок на механізми 

соціалізації особистості. 

Людина долучається до системи норм, цінностей і соціальних зв'язків, 

комунікуючи й знаходячись у різних групах. Такі групи і виступають в якості 

інститутів соціалізації. Першим таким інститутом для кожної людини є її сім’я. У 

подальшому це дошкільні установи, школа, позашкільні заклади, неформальні 

об’єднання, навчальні заклади спеціальної середньої та вищої освіти, трудові 

колективи, різні установи та організації, ЗМІ, інтернет-спільноти та соцмережі, деякі 

інші соціальні інститути.   

Таким чином, соціалізація являє собою  процес розвитку особистості протягом 

усього її життя, її становлення у взаємодії з навколишнім світом шляхом певних 

механізмів та інститутів соціалізації. 
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4. Динаміка розвитку малих груп. Група і колектив, «команда» 

                             

План відповіді: 

4. «Мала група» та її роль у соціальному житті людини.  

5. Розвиток і процеси у малих групах.  

6. Колектив чи команда? 

ВИСНОВОК  

 

Безпосереднім провідником впливу на індивіда з боку суспільства і великих 

соціальних груп, якими виступають держави, нації, партії  тощо, є мала група. Вона 

являє собою невелике об'єднання людей (від 2-3 до 20-30 осіб), зайнятих спільною 

справою – тих, що знаходяться у прямих стосунках один з одним. Мала група – 

елементарний осередок суспільства, у котрій людина проводить більшу частину свого 

життя. Відому тезу про залежність психології та поведінки особистості від 

соціального середовища більш вірно було б сформулювати як  залежність особистості 

від психології  та відносин, що існують в малих групах.  Прикладами малих груп, які, 

своєю чергою, являються інститутами соціалізації особистості, є сім'я, шкільний клас, 

фірма чи корпорація, об'єднання близьких друзів, інтернет-спільноти тощо. 

Психологи М.-А. Робер, Ф. Тельман, К. Левін та інші, детально вивчаючи 

розвиток і процеси у малих групах, зосередили свою увагу на вивченні так званої 

«групової динаміки». У сучасній соціальній психології дане поняття належить до 

розвитку стосунків у групі та змін, які настають в результаті наявних в ній сил 

групової динаміки та містить в собі основні елементи: мету і норму групи, структуру 

групи, проблему лідерства та згуртованості групи, фази її розвитку.   

Соціальну групу як сукупність осіб, об'єднаних працею, щоденною спільною 

діяльністю, наявністю органів самоврядування, у яких встановлюються певні 

психологічні стосунки між її членами, заведено називати колективом. Група на 

шляху свого просування до згуртованого колективу зазвичай проходить ряд етапів, 

що включають не тільки прогресивні зміни її психології, а й своєрідні кризи. На 

самому початку розвитку групи спостерігається  підйом, що супроводжується 
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підвищеною активністю, піднесеним настроєм, ентузіазмом; надалі настає помітний 

спад, який пояснюється складними внутрішніми процесами перебудови групової 

психології, зокрема міжособистісних відносин; спадом, якщо групі вдається зберегти 

себе як спільність і придбані колективістські якості, знову спостерігається новий 

підйом, який, однак, не досягає тієї психологічної налаштованості, на якій колектив 

перебував на початку. 

Всупереч позитивному значення терміну «колектив» у сенсі чи великої 

корпорації, чи невеличкої фірми або підприємства, сучасні менеджери та психологи 

віддають перевагу поняттю «команда».  Колективи не мають спільної мети, адже 

кожний член колективу працює над своїм завданням. Тож командою таку спільноту 

назвати неможливо, оскільки як професіонали вони не взаємодіють під час роботи. 

Команда ж – це група, організована спеціально для вирішення певного 

завдання, для досягнення конкретної мети, для роботи  на результат. Кожний член 

команди є відповідальним за досягнення мети. Команда не є колективом, оскільки її 

члени не співпрацюють протягом тривалого часу, не мають спільних правил чи 

традицій. 

Отже, соціальне середовище являє собою складно влаштоване суспільство, у 

якому люди об'єднані один з одним в численні, різноманітні, більш-менш стійкі 

сполуки – так звані групи. Групи у плані психологічного клімату мають тенденції до 

розвитку, спаду, нового розвитку, або регресу чи розпаду. 
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