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     Завдання :
1. Теоретичний аналiз проблеми дослiдження;
2. Визначення комплексу методiв дослiдження;
3. Аналiз результатiв дослiдження.
 Магiстерське дослiдження проводилось на базi ХНПУ iменi Г. С. Сковоро-

ди, на 4 курсi факультету психологiї та соцiологiї.
 Методи дослiдження. У магiстерскiй роботi використовувалася систе-

ма методiв та методик, що включає: 1) методика оценки «эмоционального ин-
теллекта» (опросник ЕQ); 2) методика «эмоциональная эмпатия» В.В. Бойко;  
3) методика «Диагностика уровня эмпатии» И.М. Юсапова; 4) методика 
выявления умения распознавать и описывать эмоции человека.

  Теоретичне значення магiстерської роботи полягає в уточненнi структу-
ри емпатiї як цiлiсної багаторiвневої властивостi особистостi; в обґрунтуваннi та 
вивченнi характеристик емпатiї змiстовного рiвня (емпатичної спрямованостi) 
та їхнiх спiввiдношень iз якiсними (модальнiсними) показниками емпатiї; у 
доповненнi уявлень про емоцiйнiсть як фактора, що системоутворює iндивiдуальну 
структуру емпатiї i, зокрема, емпатичної спрямованостi; у дослiдженнi типового 
та iндивiдуального у проявах емпатiї в осiб з рiзним типом емоцiйностi.

Гiпотеза. У контекстi континуального пiдходу емпатiя розглядається як складна 
багаторiвнева властивiсть особистостi. Серед характеристик емпатiї, окрiм якiсних 
(модальнiсних), можна видiлити показники її змiстовного рiвня. Один з аспектiв 
цього рiвня може бути представлений показниками емпатичної спрямованостi, яка 
характеризує переваги у виборi об’єктiв емпатичних переживань.
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Особливостi уяви та її розвиток в дошкiльному та молодшому шкiльному вiцi

Уява, як психiчний процес, привертає до себе увагу з боку дослiдникiв в 
областi психологiї потягом багатьох рокiв, а саме з того часу, коли у науково-
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му просторi народилась наука психологiя – у 1879 роцi. Проблема уяви i iї роз-
витку належить до мало вивчених у психологiї, хоча вiдтодi уяву намагається 
дослiдити не одна психологiчна школа. Провiдну ж роль в дослiдженнi цього 
процесу займає саме вiтчiзняна психологiя, в якiй вивчення сутностi й розвитку 
уяви пов'язують, передусiм, з роботами Л.С. Виготського [2,3].  

Сучасна ж психологiя придiляє невиправдано мало уваги вивченню цього про-
цеса, адже доведено, що уява є невiд'ємним компонентом творчої дiяльностi, а 
тому й життєдiяльностi повноцiнної особистостi. Сьогоденнi соцiальнi, полiтичнi, 
технiчнi, науковi, єкологiчнi умови мають невiд'ємний вплив на розвиток 
особистостi, зокрема на розвиток iї психiчних пiзнавальних процесiв, в тому числi 
– на уяву. Тому перед сучасною психологiєю постає завдання, що направлене на 
бiльш глибоке вивчення уяви i процесу їi розвитку з урахуванням сучасних новоут-
ворень людства i умов його розвитку. Звiсно, уява, як i решта пiзнавальних процесiв 
формується на протязi всього життя людини, але найбiльш стрiмкий розвиток цьо-
го процесу спостерiгається саме в перiод дитинства. Вивчення механiзмiв i особли-
востей її розвитку саме в дитинствi, є важливим завданням не тiльки психологiї, але 
й педагогiки, адже для формування творчої, повноцiнної особистостi, з самого ди-
тинства необхiдно придiляти значну частину уваги розвитку уяви. 

За результатами теоретичного огляду лiтератури [1, 2, 3, 5, 6, 7] i останнiх 
публiкацiй [4,8], присвячених проблемi уяви та її розвитку в перiод дошкiльного 
та молодшого шкiльного вiку, ми сформулювали такi висновки: 

1. Уява – це психiчний пiзнавальний процес, що полягає в створеннi но-
вих образiв на основi елементiв, наявних в досвiдi людини. Механiзмами цього 
процесу є комбiнування або акцентуювання.

2. Розрiзняють мимовiльну i довiльну, вiдтворюючу i творчу, абстрактну i 
конкретну уяву, а також фантазiю i мрiю. 

3. В залежностi вiд впливу уяви на людину розрiзняють такi основнi функцiї 
уяви: пiзнавальна, емоцiйна та виховна, крiм того в психологiї видiляють ще 
декiлька функцiй уяви: керування iншими психiчними i фiзiологiчними процеса-
ми, формування внутрiшнього плану дiй, планування та програмування дiяльностi. 

4. Механiзм розвитку уяви – механiзм iнтерiорiзацiї, що забезпечую фор-
мування вищих, довiльних форм уяви.

5. Розвиток уяви в дошкiльному i молодшому шкiльному вiцi тiсно 
пов'язаний iз розвитком мовлення, з формуванням пiзнавальних здiбностей 
дитини,її загальним iнтелектуальним розвитком,зi становленням її особистостi 
у тiсному взаємозв'язку з грою i навчанням, вiдповiдно. 

6. Уява дошкiльника вперше виявляється у своїх вищiх, довiльних фор-
мах саме пiд час iгрової дiяльностi, але носить бiльш вiдтворюючий, нiж творчий 
характер; уява молодшого школяра, формуючись у навчальнiй дiяльностi, набу-
ває дiйсно творчого характеру. 

На пiдставi отриманих висновкiв ми можемо вказати напрями подальшого 
емперичного дослiдження процесу уяви:
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1. Вивчення впливу сучасних телевезiйних та комп'ютерних технологiй 
на розвиток уяви дiтей.

2. Порiвняння особливостей розвитку уяви учнiв звичайних шкiл та 
шкiл, де впроваджена система розвиваючого навчання.

3. Вивчення особливостей уяви вихованцiв дитячих будинкiв.
4. Вивчення взаємозв'язку мiж рiвнем розвитку уяви та iнших 

пiзнавальних процесiв.
5. Порiвняння особливостей уяви дiтей дошкiльного та молодшого 

шкiльного вiку, що вiдвiдують творчi гуртки, та тих, що їх не вiдвiдують.
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