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глядати як найважливiший компонент позитивного та негативного генезису 
психологiчного захисту. На фонi великої рiзноманiтностi думок i поглядiв осо-
бливо помiтний дефiцит методiв дослiджень психологiчного захисту, недостат-
ня розробленiсть методiв i методик дiагностики захисних механiзмiв, i практич-
но повна вiдсутнiсть прикладних процедур рацiоналiзацiї та оптимiзацiї захис-
ної структури особистостi.

Умовно всi методичнi засоби можна роздiлити на двi групи. До першої слiд 
вiднести методики, призначенi для дiагностики механiзмiв психологiчного за-
хисту (опитувальник Плутчика–Келлермана–Конте, Defense Mechanisms 
Inventory (DMI), методика дiагностики домiнуючої стратегiї психологiчного за-
хисту в спiлкуваннi В.В. Бойко). А до другої групи методичних засобiв включе-
но достатньо вiдомi засоби, спрямованi на вивчення особистостi в цiлому та такi, 
що охоплюють захисну поведiнку.

Аналiз проблеми дiагностики психологiчного захисту дозволяє зробити ви-
сновок про необхiднiсть вирiшення проблем в двох аспектах: систематизацiя на-
явних засобiв дiагностики в прогресивну схему; доповнити її новими методами, 
специфiчними для дiагностики захисної поведiнки.

Самулевич Т.Є.
Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н. Каразiна

Вплив системи розвивального навчання Д.Б. Ельконiна – В.В. Давидова  
на реалiзацiю творчого потенцiалу особистостi

Проблема розвитку творчого потенцiалу особистостi в психологiї розгля-
дається досить по-рiзному. На сьогоднiшнiй день ми маємо багато пiдходiв та 
поглядiв щодо цього питання. Розглядаючи творчiй потенцiал особистостi, 
психологи звертаються до таких питань, як розвиток творчого мислення, 
креативностi, теоретичного мислення, здiбностей та обдарованостi. Бiльш за все 
творчiй потенцiал особистостi ототожнюють з iнтелектуальними досягнення-
ми, розглядають творчiсть як аспект iнтелекту, тому однiєю характеристикою 
творчостi є наявнiсть продукту, рiшення задачi.

У якостi окремого напрямку дослiджень обдарованостi можна видiлити 
особистiсний пiдхiд, у рамках якого дослiджуються характерологiчнi, емоцiйнi, 
мотивацiйнi, комунiкативнi якостi особистостi обдарованої людини, у результатi 
чого створюється узагальнений особистiсний портрет. До цього напрямку мо-
жуть бути вiднесенi роботи К. Тэйлора, К. Кокс, Є. Роу та iнших. Фактично при 
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цьому обдарованiсть поясняється через перерахування певних особистiсних 
якостей, що вiдповiдає завданню дiагностики й вiдбору, але нiчого не говорить 
нi про природу, нi про шляхи її розвитку.

У сучасних дослiдженнях ми бачимо спробу подолати обмеженiсть зазначе-
них пiдходiв; обдарованiсть визнається багатомiрним явищем, що включає як 
iнтелектуальнi, так i особистiснi, соцiальнi фактори. До дослiджень цього на-
прямку можна вiднести роботи Дж. Рензуллi, Дж. Фельдхьюзена, А. Танненба-
ума, Р. Стернберга, С. Каплан, Д. Сиск, К. Хеллер та iнших. До такого пiдходу у 
вiтчизнянiй психологiї можуть бути вiднесенi дослiдження Д.Б. Богоявленської, 
для якої основним показником творчостi особистостi є iнтелектуальна активнiсть, 
що поєднує в собi два компоненти: пiзнавальний (загальнi розумовi здатностi) i 
мотивацiйний. Нерозривнiсть творчого, iнтелектуального й особистiсного розви-
тку дитини вiдображена в роботах Н.С. Лейтеса, що придiляє особливу увагу ролi 
вiкових особливостей у творчому розвитку дитини. Пiдхiд до обдарованостi як до 
iнтегрального явища був здiйснений А.М. Матюшкiним, що висунув концепцiю 
обдарованостi як загальної психологiчної передумови творчого розвитку. Згiдно 
з цiєю концепцiєю видiляються наступнi структурнi компоненти обдарованостi: 
домiнуюча роль внутрiшньої мотивацiї; дослiдницька творча активнiсть, що вира-
жається в постановцi й вирiшеннi проблем; можливiсть досягнення оригiнальних 
розв'язкiв; можливiсть прогнозування розв'язку; здатнiсть до створення iдеальних 
еталонiв, що забезпечують високi естетичнi, моральнi, iнтелектуальнi оцiнки.

Цiкавим на наш погляд є думка О.Л. Яковлевої, яка пiд творчiстю розумiє 
особистiсну характеристику, але не як той або iнший набiр особистiсних рис, а як 
реалiзацiю людиною власної iндивiдуальностi. Людська iндивiдуальнiсть непо-
вторна й унiкальна, тому реалiзацiя iндивiдуальностi - це i є творчий акт (внесен-
ня в свiт нового, що ранiше не iснувало). Характеристики творчого потенцiалу 
особистостi, не предметнi (у сенсi наявностi продукту — матерiального або 
iдеального), а процесуальнi, тому що творчiсть розглядається як процес вияв-
лення власної iндивiдуальностi. Цi характеристики логiчно випливають iз роз-
гляду творчого потенцiалу як реалiзацiї власної iндивiдуальностi, тому що люд-
ська iндивiдуальнiсть проявляється в процесi мiжособистiсного спiлкування 
(прямого або опосередкованого) i завжди тiєю чи iншою мiрою є пред'явленням 
своєї iндивiдуальностi iншiй людинi.

У рамках системи розвивального навчання Д.Б. Ельконiна – В.В. Давидо-
ва, було дослiджено проблему розвитку теоретичного мислення школярiв та 
показано, що при вiрнiй побудовi учбової дiяльностi, у молодших школярiв за-
кладається основа для розвитку планування, аналiзу та рефлексiї, якi набува-
ють свого подальшого розвитку у основнiй школi. Але проблема розвитку твор-
чого потенцiалу особистостi у рамках даної системи розвивального навчання  
є новою. На наш погляд дослiдження впливу розвитку теоретичного та творчого 
мислення на реалiзацiю творчого потенцiалу особистостi як вираження людиною 
власної iндивiдуальностi є на сьогоднiшнiй день актуальною, вiдкритою пробле-
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мою, яка позначає напрям нашого подальшого дослiдження в рамках психологiї 
розвитку в системi розвивального навчання Д.Б. Ельконiна – В.В. Давидова.
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