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законодавчому рівні вимог і умов щодо якісного надання освітніх послуг, 
що забезпечують матеріальні і духовні прагнення суб’єктів освіти.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ 
НА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

СТУДЕНТІВ В ЮНОСТІ

8иттагу. Тке аиіког гергезепіз іп іке агіісіе іке апаіузіз о/іке ргоЬіет о/зіи^епі 
сгеаііуе регзопаіііу /огтаііоп /гот іке зіап^роіпі о /  зузіет-зігаіедіс сгеаііуііу 
сопсері; оп іке Ьазіз о / іке етрігісаі апаіузіз, /игсаііоп /асіогз мкіск іп/іиепсе іке 
сгеаііуе регзопаіііу/огтаііоп аі а^оіезсепсе кауе Ьееп зіщ іей оиі; зепзіііуе регіоіїз о / 
сгеаііуііу кауе Ьееп ііїепіі/іеії.

КеуюогЛх: сгеаііуе регзопаіііу, еікпо-есоіодісаі /асіогз, ііте ап<1 зрасе 
скагасіегізіісз о/іке епуігоптепі,/игсаііоп/асіогз.

Аннотация. В публикации автор с позиции системно-стратегической 
концепции творчества анализирует проблему формирования творческой 
личности студентов, на основе ^мпирического анализа вьіявленьї фуркационньїе 
фактори, влияющие на формирование творческой личности юношеского 
возраста; определени сензитивние периоди творчества.

Ключевме слова: творческая личность, ^тно-^кологические фактори, 
временно-пространственние характеристики среди, фуркационние фактори.
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Актуальність проблеми. На сучасному етапі докорінних соціально- 
економічних перетворень одним з найважливіших завдань психологічної 
науки є вирішення проблеми формування творчої особистості. Саме тому 
сьогодні не втрачає актуальності дослідження чинників, що впливають на 
формування якостей творчої особистості, адже розвиток здібностей до 
творчості сучасних студентів в майбутньому стане запорукою успішної 
професійної діяльності.

Фундаментальні праці з проблем психології творчості (Л. С. Виготський,
A. В. Брушлинський, Б. М. Кедров, В. А. Крутецький, О. І. Кульчицька, 
О.М.Леонтьєв,Н. С. Лейтес, В. О. Моляко, Я. О. Пономарьов, 
С. Л. Рубінштейн, Б. М. Теплов, О. К. Тихомиров та ін.) становлять 
теоретичну та методологічну основу дослідження творчої особистості, 
принципів розвитку та чинників, що впливають на її формування.

Мета дослідження: емпіричний аналіз чинників впливу на 
формування творчої особистості студентів в юності.

Основні ідеї. На сучасному мультипарадигмальному етапі наукового 
знання вважаємо за доцільне досліджувати творчу особистість з позицій 
системно-стратегічної концепції творчої діяльності академіка В.О.Моляко 
та психологічних концепцій представників його наукової школи 
(І. М. Біла, А. Б. Коваленко, О. А. Кривопишина, Л. А. Мойсеєнко,
B. А. Семиченко, Т. М. Третяк та ін.).

З погляду сучасних дослідників, до найбільш вагомих характеристик 
чинників, що впливають на формування творчої особистості, може бути 
віднесена наявність збагаченого середовища. Взагалі існуючий 
соціальний контекст -  заперечення або заохочення творчості впливає на 
прояви творчої активності обдарованої особистості [3].

Актуалізація психологічних механізмів формування творчої 
особистості є складним процесом детермінованим особливостями 
вікового розвитку. Юність розглядається як період перехідного стану до 
самостійної, оригінальної творчості, так як саме в цей період творча 
особистість здатна до проявів її здібностей, нахилів, стратегічних та 
ситуативних патернів майбутньої творчої поведінки [2].

Цілком слушною є думка В. О. Моляко про те, що дослідження творчо 
обдарованої людини як унікальної особистості має бути спрямоване 
насамперед на причини, які детермінували її розвиток, розвиток її 
свідомості та суб’єктності, а не лише на комплекс її здібностей, 
властивостей і особистісних якостей [3].

У попередніх дослідженнях психологічних особливостей впливу етно- 
екологічних чинників на формування здібностей до творчості 
розглядалась конкретна конфігурація часо-просторових взаємовпливів, 
обумовлених системою (стереотипом) життя й мови та "образом світу", 
який вони формують та онтогенезом особистості. Також визначено ті 
чинники, які сприяють порушенню цього стереотипу і встановленню
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нових зв’язків між предметами та явищами, що є узагальненою сутністю 
творчості (розвиваючи ідеї багатьох дослідників,чинники цього типу 
визначено як фуркаційні) [1;2].

На основі аналізу (авто)біографічної літератури та результатів 
анкетування творчих особистостей зроблені висновки щодо чіткої 
кореляції між певними хронологічними точками онтогенезу і періодами, 
відомими у віковій психології як періоди найбільш повного визрівання 
мозкових структур, причому за всіма трьома осями -  вертикальною, 
передньо-задньою та латеральною (бічною). Саме в цих точках 
відбувалися впливи фуркаційних чинників (значущі, в тому числі й 
естетично, цікаві, дивні, травмуючи тощо події, які зберегла пам’ять 
творця або людей з його оточення) [3].

Доведено, що у процесі онтогенезу творчої особистості часо - 
просторові впливи на неї відбуваються таким чином. У той чи інший 
період онтогенезу формуються певні мозкові структури. І яка часо - 
просторова життєва подія відбудеться у цей період (який, власне, є 
сенситивним для візуального, аудіального, операційного -  абстрактного 
чи конкретного, аналітичного чи синтетичного характеру, -  емоційного і 
т.п. розвитку особистості, що формується), -  така і вплине на формування 
особистісного, неповторного психофракталу. Така ж сама подія, яка 
відбувалася у не сенситивний період (тобто подія відбулася, але 
відповідні мозкові структури на той момент ще не сформувалися, або 
сформувалися вже давно і на них уже відбилися інші події), не залишить 
істотного впливу: «запис на психоматрицю» вже зроблений інший, і 
рисунок індивідуального психофракталу буде іншим.

Слід пам’ятати, що, попри неодночасне визрівання зазначених 
структур, на всіх етапах онтогенезу мозок працює як ціле (через системну 
організацію психічних функцій), являючи собою на кожному віковому 
етапі своєрідну «суму», результат різночасного визрівання різних 
структур, а тому можна припустити, що вплив одного фуркаційного 
чинника у більш ранній сенситивний період спричиняє «системну» 
реакцію, впливаючи на подальший перебіг подій і підсилюючи 
сенситивність наступного періоду. Таке припущення має далекосяжні 
наслідки для вивчення процесу формування творчої особистості: 
розглядаючи період юності, слід враховувати фактор «дозрівання», тобто 
«реконструювати у часі» розгалужену систему впливів, яких зазнавала 
творча особистість не тільки у постнатальний період від самого 
народження, а навіть у пренатальний.

Висновки. Такими чином, у становленні творчої особистості досить 
тривалий і якісно своєрідний період наслідування змінюється у період 
юності етапом самостійної, самобутньої творчості. Але саме на 
початкових етапах тригером творчих механізмів і відповідно максимально 
значущим чинником є явище «імпресінгу», пов’язане з особливою роллю
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первинних яскравих вражень, що впливають на формування творчої 
особистості, перебудовуючи її попередній досвід, коригуючи подальшу 
творчу діяльність.

Для того, аби особистість могла перейти на етап самостійної творчості, 
необхідно, щоб творчість стала особистісним актом, щоб потенційний 
творець вжився в образ творця (своєрідний зразок). Це емоційне 
прийняття іншої особистості як еталону є необхідною умовою оволодіння 
соціально значимою творчою діяльністю шляхом наслідування за 
безпосереднього впливу фуркаційних чинників у зазначеній дихотомії 
«зустріч» -  «травма» та цілеспрямовані впливи збагаченого соціально- 
культурного середовища.
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УПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ НАВЧАЛЬНИХ 
ПРОГРАМ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ- 

СИРОТАМИ ТА ДІТЬМИ, ПОЗБАВЛЕНИМИ 
БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
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кідкіідіз іке таіп іїігесііопз о /  еіїисаііопаі ргодгатз /о г  огркапз, /атіііез гаізіпд 
огркапз, апії зосіаі могкегз мко могк міік огркапз.

КеуюогЛх: еіїисаііопаі ргодгатз, зосіаі могк, огркапз, скіііїгеп іїергіуеії о /  
рагепіаі саге.

Аннотация. Автор рассматривает особенности обучающих программ в 
сфере социальной работи с детьми-сиротами и детьми, лиш етими  
родительського попечения. Виделени основние направления обучающих программ 
для детей-сирот, семей, в которих воспитиваются сироти, а также 
работников социальной сфери, которие работают с сиротами.
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