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Роль творчого компоненту  

у розвитку потреби  самоактуалізації. 

Бернацька О.Б. 

м. Київ 

Культура життєвого самовизначення розглядається в сучасних 

концепціях виховання і освіти як центральна ланка культури особистості, як 

умова реалізації людиною своїх сил і здібностей. Мета виховання і освіти — 

допомогти людині навчитися жити, тобто зрозуміти себе, визначити 

відношення до себе і до навколишнього світу, знайти своє місце в житті. 

Періоди гострих соціальних конфліктів, потрясінь, перетворень 

супроводжуються зміною багатьох стереотипів, норм, ідеалів. При цьому 

часто відбувається те, що ми називаємо втратою сенсу життя. У спробах знов 

знайти сенс життя людина ставить собі «вічні» питання: «До чого я прагну і 

як реалізую свої цілі?». 

 З цими питаннями пов'язано поняття самоактуалізації в гуманістичній 

психології. Самоактуалізація – це бажання людини стати тим, якою вона 

може стати. Людина, що досягла цього вищого рівня, домагається повного 

використання своїх талантів, здібностей і потенціалу. Реалізація потреби в 

самоактуалізації вимагає відвертості новим ідеям і досвіду.  

Проблема впливу творчого компоненту на розвиток потреби 

самоактуалізації залишається недостатньо визначеною в психологічній 

літературі. Визначають об’єктний та суб’єктний підході до визначення цієї 

проблеми. Самоактуалізація є достатньо широким поняттям, частіше 

досліджуються окремі її компоненти. В межах об'єктного підходу життєвий 

шлях розглядається як послідовність подій, як динаміка цінностей і уявлень 

про себе (Ш.Бюлер); послідовність стадій психосоціального розвитку 

(Е.Ериксон); зміна поведінки і переживань (Т.Томе); безперервний ланцюг 

послідовних свідомих виборів (Г.Олпорт); розгортання життєвого сценарію 

(Е.Берн) та ін. Суб'єктний підхід передбачає розгляд життєвого шляху як 

культурно-історичного розвитку особистості. (С.Л. Рубінштейн); життєвій 
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стратегії (К.А.Абульханова-Славська); послідовності вчинків як зміни 

ціннісних орієнтацій (В.А. Роменець). Структурно-генетичний підхід до 

розуміння життєвого шляху особистості відображає інтеграцію з життєвим 

світом, який вона створює, розгортаючи назовні зміст Я і структуруючи 

зовнішню дійсність відповідно цінностям і сенсам. (Т.М.Титаренко). 

Сучасний рівень розвитку суспільства і науки вимагає глибшого аналізу 

цієї проблеми з позицій активності самого суб'єкта життєдіяльності. Тому, 

методологічні принципи дослідження склали концепції, які базуються на 

принципах стрічної (зовнішньої і внутрішньої) детермінації процесу 

самовизначення особистості (Г.С.Костюк), суб'єктного підходу до вивчення 

особистості (К.О.Абульханова-Славська, А.В.Брушлинський, З.П.Карпенко, 

С.Л.Рубінштейн, В.О.Татенко), розвитку самосвідомості через 

особистісний сенс (В.В.Столін). 

Джерелом самоактуалізації людини є природжена потреба в 

самореалізації закладених в ній потенційних можливостей, спрямовує   яку 

сама природа людини (А.Маслоу, К.Роджерс, Е.Фром, Е.Шостром, 

Ф.Перлз, Асаджолі), або сенс її життя (В.Франкл, А.Менегетті). Термін  

"самоактуалізація" розуміється як "вихід людини за межі себе самої" і 

реалізація себе як невід'ємної частини зовнішнього світу. Таким чином, 

самовизначення як процес особистісного вибору кордонів сутнісного "Я" є 

необхідною умовою самоактуалізації особистості.  

Проте проблема самовизначення не має чіткості в трактуванні понять 

самоактуалізації, не вивчена діалектика їх взаємозв'язку.   Важко визначити 

критерії виховних технологій, при яких можливе «опанування дітьми 

здорового уявлення про особистісне зростання, при якому особистісне 

зростання приносить задоволення, і людина прагне стати настільки гарною, 

наскільки дозволять  здібності» [1].  

Метою даного дослідження є визначення місця і ролі  творчого 

компоненту в процесі проходження вікової кризи і створення сприятливих 

умов до самоактуалізації у життєвій перспективі. 
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  Самоактуалізація особистості може проходити стихійно, підкоряючись 

внутрішній потребі, або розвиватися в заданому напрямку. Реалізація "Я" 

здійснюється в позитивному руслі (через реалізацію своїх інтересів і 

схильностей, прийнятних в соціумі), так і в негативному, коли має місце 

асоціальна поведінка дезадаптивної особистості. Потреба в самоактуалізації 

може бути властива кожному, але провідним мотивом може бути тільки у 

певної категорії осіб. Потреба в самоактуалізації не виникає з нічого. Для 

того, щоб виникла необхідність виразити суть "Я" в якому-небудь виді 

діяльності, необхідна внутрішня потреба, сформована духовною кризою. Цю 

ситуацію можна кваліфікувати таким чином: 1) суб'єкт потрапляє в ситуацію, 

коли необхідно застосувати нові засоби і можливості "Я", часто, і новий 

образ "Я" для адаптації до змінених умов і вирішення  ситуації вибору в 

умовах “боротьби мотивів”; 2) у тому випадку, коли суб'єкт знаходиться в 

ситуації, умови якої довго залишаються статичними, то  особистість 

потрапляє в стан незадоволеності, який знімається тільки визначенням нової 

пошукової ідеї. 

На формування потреби в самоактуалізації можуть впливати як 

внутрішні, так і зовнішні умови. До зовнішніх умов можна віднести 

особливості соціальної ситуації. До внутрішніх умов відносяться компоненти 

структури особистості з її інтересами, схильностями, здібностями, ступенем 

прояву потреби в самоактуалізації, ціннісними орієнтаціями, спрямованістю, 

мотивами діяльності і образом "Я, що створюються, як зазначається у 

психодинамічному підході,   на основі інтеріорізації ціннісних орієнтацій 

сім'ї і значущих інших. Психодинамічний підхід та теорія об’єктних 

відношень розглядає внутрішню детермінацію потреби  самореалізації. 

Щоб здійснити власне існування, за теорією психодинамічного підходу,  

необхідна поява суб'єкта: розділення себе і світу на “Я” та “не-Я”, а також 

наявність диференційованого образу реагування на інших [2]. З погляду 

сучасного психоаналізу, функція Я полягає в можливості здійснити своє 

бажання по відношенню до Я-іншого і бачити себе самого як об'єкт своїх 
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переживань відносно сприймання реальності. Первинною умовою для 

зародження потреби в самоактуалізації є розвиток ідентифікації з власним 

бажанням і здатністю долати його, на базі якого особистість стає  здатною 

виходити за рамки стереотипу.  

Щоб самореалізуватися як суб’єкт діяльності  необхідно зуміти створити 

усередині себе уявлення про  самого себе. Тому ідеалізація – це завжди 

символічна фіксація бажання, реалізацію якого Я делегує комусь [3]. Об'єкт 

стає бажаним, але   не належить суб'єктові. Це означає наявність можливості 

бути тим, ким потенційно Я може бути в майбутньому. Символічна функція 

виявляється в слові і відносно людини до слова. Без рефлексії по відношенню 

до сказаного іншим неможлива побудова відносин.  

Я- це автентичне переживання  по відношенню до Я-іншого, що 

визначається  ідентичністю. Мати і батько виступають в символічній функції 

[2,3]. Батько дає можливість побачити принципи і форми мислення. Мати 

дозволяє здійснитися ідентифікації. Мати дозволяє здійснитися 

всемогутності у переживаннях  суб'єкта, батько дає уявлення про 

обмеженість  цієї можливості. Батько – виконавець закону і способу 

здійсненню бажань. Через батька здійснюється закон і бажання, на основі 

закону відбувається обмеження бажання і його резервування. Матір дає 

можливість інтерпретувати здійснення бажання через самого суб'єкта за 

рахунок підтримки, інтерпретації і символізування бажання, дає можливість 

здійснення бажання як Я-іншого, свої дії делегує дитині і дає можливість 

здійснити ідентифікацію за рахунок „холдінгу” і „контейнування”[4].  

 Творчий потенціал є основою для активного перетворення Картини 

Світу. Процес самоактуалізації забезпечується, по Маслоу, двома великими 

групами мотивів – “дефіцитарними” і “мотивами зростання”[1]. Якщо 

«дефіцитарні мотиви» направлені на зниження напруги, то «мотивація 

зростання» націлена на підвищення напруги за допомогою пошуку нових 

ідей і   переживань, що хвилюють. Цей процес саме  дає можливість 

пережити задоволення від проекції свого Я на об’єкт діяльності та посилює 
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мотивацію до самореалізації. Мотивація внутрішнього зростання тісно 

пов'язана з  творчими механізмами в структурі особистості. Під ціми 

механізмами розуміють гнучкість і адаптивність меж Картини Світу суб'єкта 

і його переживання Я, що дозволяє гармонійно інтеріорізовувати процеси, що 

відбуваються в навколишній дійсності. Творчий механізм, заснований на 

процесі автентичності і ідентифікації зі своїм бажанням, втілений в прагненні 

здійснитися як суб'єкт, забезпечує особистості кількість виборів для 

вирішення  невизначеній ситуації [5]. 

Творчість по своїй суті є культурно-історичним явищем. При цьому 

творчість розгортається в двох планах: особистому  і процесуальному: 1) 

творчість як відображення образів, що виникають на основі символізування 

об'єктів реальності, 2) творчість як позитивне перетворення дійсності і 

підвищення адаптивних процесів. Творчість – це характеристика особистості, 

окремо від неї не існує. Для адаптації в середовищі особистість задіює 

символічне і уявне ..."Якщо навколишнє життя не ставить перед людиною 

завдання, якщо звичні і спадкові її реакції цілком врівноважують його з 

навколишнім світом, тоді немає ніякої підстави для виникнення творчості" 

[6].  

Діяльність свідомості заснована на здатності центральної нервової 

системи відображати навколишню дійсність. Кожне переживання фіксується 

як сенсорний досвід. Так виникає уявлення про характер зовнішньої 

реальності. При формуванні внутрішнього відношення до переживання 

реальності розвивається свідомість. Визначення себе як суб'єкта власних 

переживань створює умови для розвитку самосвідомості. У самосвідомості 

народжується образ самого себе, що реалізується у минулому, теперішньому 

і майбутньому. Це відбувається на основі функціонування свідомості на рівні 

уявного, насиченого сенсорною пам'яттю, і символічного [7]. Уявне як 

категорія – це здатність помислити самого себе в категорії минулого, 

теперішнього і майбутнього часу. Символічне як категорія – це набір 

сенсорного досвіду, який може бути згрупований і інтегрований в ціле, 
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впізнанне для суб'єкта. У нашій уяві може бути «домальований» цілісний 

об'єкт на основі його існуючих деталей. Ці окремі деталі стають символами 

його цілісного образу.  

З погляду особистісного підходу у індивіда передбачається наявність 

здібностей, мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт, що 

відрізняється новизною, оригінальністю, унікальністю. При цьому важливу 

роль грають уява, інтуїція, неусвідомлювані компоненти розумової 

активності, потреба особистості в самоактуалізації.  

З метою забезпечення сприятливих умов для творчої діяльності особливо 

важливе вивчення не тільки Картини Світу, але і всього процесу 

особистісного зростання суб'єкта, який продукує в творчу діяльність. 

Картина Світу при цьому виступає як результат творчої діяльності, в якому зі 

всією силою простежується специфіка світогляду індивіда, результат його 

творчої діяльності. І якщо творчість - це активне перетворення дійсності, 

"прагнення уяви до втілення, за Виготським, це і є справжня основа і 

рушійний початок творчості" [6]. Характер особистості – суб’єкта творчої 

діяльності - також схильний до динамічних змін.  

У творчості особистість реалізує своє "Я", внутрішні образи 

реалізуються в зовнішньому плані, змінюючи середовище. Творчість як 

явище - це перш за все природа духу,  свобода від обмежень у виборі. 

Ситуація вибору детермінує вікову кризу. Вікова криза розглядається В. І. 

Слободчіковим і Г. А. Цукерманом як «вирішення протиріччя між формою 

сумісної життєдіяльності, що склалася, і потенційною можливістю нового, 

вищого рівня со-буття [8]. Явище кризи ("по-старому - жити не можна") 

виникає, коли дитина (підліток, дорослий) до чогось прагне, про щось 

тужить, коли сам не знає, що душі потрібно.  Входження в нову спільність на 

кожному ступені розвитку подібно до нового народження і супроводжується 

якісним перетворенням в системі відносин зі світом, з людьми і самим 

собою, усередині якої протікав попередній етап розвитку суб'єкта. Тому 

період входження в нову спільність і названий кризою народження. 
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Кризи народження обумовлені внутрішньою логікою розвитку самого 

суб'єкта людських відносин - це завжди криза самості в її конкретній, діяльно 

освоєній визначеності і очікуваннях, пошук нових форм дієвості. Криза 

розвитку со-бутійності, як наголошується в інтегральній періодизації 

загального психічного розвитку Слободчікова і Цукермана, виявляється як 

розрив між індивідуальною і сумісною формами діяльності і свідомості 

("хочу бути, як ти, і не можу стати, як ти!"). У кризах розвитку дорослий 

орієнтує дитину на пошук нових способів самовизначення; на освоєння 

нового шару свого самості і, відповідно, нового "оспособлення", що 

приводить у відповідність його "бажання” і “уміння".  

Розвиток творчого підходу до свого життя у дитини здійснюється за 

допомогою провідної ролі дорослого і експресивних засобів, коли проблема 

особистісного зростання в ситуації вікової кризи реалізується за допомогою 

символічної дії, образів і фантазій на рівні уявного [9]. Тому дієвими в 

подоланні вікових  криз є технології віддзеркалення внутрішніх переживань в 

символіці образів та реалізація автентичних потреб розаитку самості  на 

символічному рівні.  

Головним і основним завданням виховного процесу є формування 

такого переживання свободи особистості, яке припускає одночасно:  

1) здатність бачити в наявності альтернативу особистісних виборів;  

2) уміння творчо підходити до оцінки виборів і до тестування 

реальності як способу вирішення ситуації “боротьби мотивів”, в якій 

цей вибір треба здійснити;  

3) переживання відповідальності за якість свого життя при здійсненні 

вибору;  

4) здатність враховувати інтереси Я-іншого при здійсненні вибору;  

5) переживання відповідальності за своє буття і реалізацію потенціалу, 

закладеного природою при здійсненні вибору.  



 

 

8 

 

Метою виховання, з погляду творчого підходу і самоактуалізації, є 

створення умов для досягнення задоволення якістю свого життя на основі 

втілення своїх бажань в реальність і усвідомлення відповідальності за свій 

життєвий вибір. Центральним в процесі формування потреби в 

самоактуалізації є спонука, що внутрішньо переживається, до реалізації свого 

бажання в продуктивній діяльності. Підготувати грунт для формування 

потреби в самоактуалізації можливо за допомогою: 

• розвитку і розширенням мотиваційного спектру при постановці 

особистісних цілей і супроводі покрокового їх досягнення; 

• навчання технологіям самопізнання в пошуку ресурсів свого Я і 

способів компенсації дефіцитів власної структури особистості;  

• розвитку уявного і символічного компонентів в структурі мислення і 

свідомості; 

• розвитку автентичних переживань власного Я. 

В ході даного дослідження ми прийшли до наступних висновків:  

1) Процес самоактуалізації розгортається на основі переживання свободи 

вибору в ситуації невизначеності.  

2) Творчість грає основну роль в розв'язанні вікової кризи со-бутійності і 

кризи самості.  

3) Творчий механізм мотивації зростання, заснований на автентичності і 

ідентифікації, дозволяє вирішувати невизначені ситуації за рахунок 

самоздійснення Я як суб'єкта свого бажання.  

4) У кризі розвитку дорослий орієнтує дитину на пошук нових способів 

самовизначення, освоєння нового шару своєї самості за рахунок розвитку 

творчого підходу до свого життя.  
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АНОТАЦІЯ 

Cтаттю присвячено вивченню внутрішньої детермінації потреби до 

самоактуалізації, визначенню місця і ролі творчого компоненту в процесі 

проходження вікової кризи під час самовизначення у юнацтві як умови 

подальшої самореалізації особистості. Поняття „самореалізація” і 

„самоактуалізація” розкриваються через концептуальні положення  

гуманістичної та психодинамічної теорій. Значна увага приділяється 

символічній функції як основі розвитку первинної ідентифікації та 

автентичних переживань у процесі   творчого перетворення Картини Світу 

під час адаптації до невизначених умов життя.  

Ключові слова: „об’єктний та суб’єктний підходи”; „творчі механізми 

мотивації  внутрішнього зростання”;  „ситуація невизначеності”; поняття 

„символічне та уявне”; „первинная ідентифікація” та „автентичні 

переживання”; поняття „криза розвитку со-бутійності” та  „криза самості”. 

АННОТАЦИЯ 

Cтатья посвящена  изучению внутренней детерминации потребности  

самоактуализации, определению места и роли творческого компонента в 

процессе прохождения возрастного кризиса во время самоопределения в 

юношестве как условия последующей самореализации личности. Понятие 

„самореализация” и „самоактуализация” раскрываются через 

концептуальные положения  гуманистической и психодинамической теорий. 

Значительное внимание уделяется символической функции как основе 

развития первичной идентификации и аутентичных переживаний в процессе   

творческого преобразования  Картины Мира в процессе адаптации к 

неопределенным условиям жизни.  

Ключевые слова: «объективный» и «субъективный» подходы; 

«творческие механизмы мотивации  внутреннего роста»; «ситуация 

неопределенности”; понятие „символического и воображаемого”; „первичная 

идентификация”; „аутентичные переживания”; „кризис развития со-

бытийности”;  „кризис самости”. 
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ANNOTATION  

 The theses are devoted to the study of internal conditions of self-actualization 

development need, location and role of creative component in the process of 

passing an age crisis during youth self-determination as conditions of subsequent 

personality self-realization. The concept „self-determination” and „ self-

realization” are revealed within the context of Humanistic and Psychodynamic 

approaches. Considerable attention is focused at a symbolic function as a basis for 

primary authenticity and authentic experiencing development when the processes 

of  the World Picture creative transformation and adaptation to indefinite life 

conditions take place.  

Keywords: “objective and subjective approaches”; “creative  mechanisms of 

internal growth motivation”; „indefinite conditions”;  „primary authenticity”;  

„authentic experiencing”;  “concept of the symbolic and imaginary”; „crisis  of 

existential development”,  and  „crisis of the Self”. 

 

 


