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1.4. ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ  
ЛОГІКО-ЕВРИСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

Наука як форма суспільної свідомості складається із двох відносно протилежних 

видів наук – формалізованих (точних) та неформалізованих (гуманітарних), границя 

між котрими достатньо умовна, оскільки навіть повністю формалізовані науки (мате-

матика, логіка) використовують неформалізовані (описові) елементи (наприклад, об-

рази, метафори), у той час як неформалізовані науки (наприклад, література) можуть 

застосовувати методи математичної статистики.  

Однак, у неформалізованих науках, як правило, не спостерігається значного поши-

рення методів логіко-математичного доведення, що отримали потужний розвиток у 

точних науках, наприклад у математиці, яка, базуючись на певних аксіоматичних нача-

лах, використовує формальні оператори – формули, завдяки яким формалізованим чи-

ном, не залучаючи реальні наукові факти (кристалізовані внаслідок певних експериме-

нтів), може отримувати нові наукові результати, коли наукові відкриття немов би зна-

ходяться на "кінчику пера" (тобто коли ці відкриття здійснюються суто формальним 

чином). 

Слід констатувати, що у гуманітарних науках, наприклад у педагогіці і психології, 

логіко-математичне доведення як процедура лінійного причинно-наслідкового розго-

ртання певних тверджень (фактів) використовується у чистому вигляді вкрай рідко, 

якщо взагалі використовується. Проте зазначена процедура постає вельми евристич-

ною, особливо тоді, коли у психолого-педагогічний контекст залучаються, крім суто 

педагогічних фактів, факти з інших наукових галузей, що дозволяє переборювати спе-

цифічні рамки педагогічної реальності та будувати доказову базу педагогічної науки на 

широкій міждисциплінарній основі. 

Зазначене дозволяє говорити про комплексну логіко-евристичну педагогіку – 

новий напрям педагогічної науки, яка, оперуючи науковими фактами, взятими із різних 

галузей науки на основі принципам міждисциплінарності й евристичності та завдяки 

логіко-математичному розгортанню думки, може вибудовувати різні фактологічні 

причинно-наслідкові ланцюжки та конфігурації, завдяки яким можна отримувати 

принципово нові педагогічні факти та висновки: як писав Б. Паскаль, "нехай не гово-

рять, що я не сказав нічого нового: новою є сама  диспозиція матеріалу...". В.І. Вернадсь-

кий зазначав, що об’єктивно-істинний, вічний та непорушний характер наукового 

знання знаходить своє вираження перш за все у наукових фактах, які володіють над-

звичайно великою доказовою силою, а праця всіх видатних науковців пов'язувалася 

завжди з галузями найбільш великих наукових фактів, що дозволяло вченим здійсню-

вати великі наукові відкриття. Так, М.В. Ломоносов став великим природодослідником 

завдяки тому, що він все життя працював у сфері конкретних фактів. Це ж стосується 

всіх великих науковців новітньої історії 1. 

На наше глибоке переконання, праця з науковими фактами та твердженнями, які їх 

виражають, дозволяє не тільки збагатити та навіть наново створити педагогічну реа-

льність, але й побудувати принципово нові курси педагогіки для студентів ВНЗ.  

                                                 
1 Вернадский В. И. Труды по всеобщей истории науки / В. И. Вернадский. – М.: Наука, 1988. – 334 с. 



Комплексна логіко-евристична педагогіка використовує як раціональні, так і ірра-

ціональні правила руху думки – індукцію (від одиничного до загального), дедукцію (від 

загального до одиничного), традукцію (мислення по аналогії, коли засновки і висновок 

є однакового ступеня загальності, тобто це рух думки – від одиничного до одиничного, 

від загального до загального, від часткового до часткового) та інсайт (інтуїція). Це до-

зволяє розширити критерії отримання нового знання, оскільки при цьому крім ра-

ціональних способів пізнання залучаються ірраціональні, які втілюються у евристичній 
педагогіці 2 (ЕП) – процесі навчання, заснованому на принципах і правилах евристики 

(від грец. heurisko – відшукую, знаходжу, відкриваю), що є наукою, яка вивчає творчу 

діяльність, методи, використовувані при відкритті нових концептів, ідей і взаємозв'яз-

ків між об'єктами і сукупностями об'єктів, а також методики процесу навчання. Еврис-
тичні методи дозволяють прискорити процес розв’язання задачі, проблеми. Прообра-

зом ЕП вважається маєвтика (грец. акушерство, повивальне мистецтво). Ця аналогія 

пов'язана з поняттям сократівських бесід – бесід, або суперечок, в яких Сократ за до-

помогою майстерно поставлених питань допомагав співбесідникові самому приходити 

до правильних висновків, народжувати нове (для нього) знання. Таким чином, Сократ 

виступав у ролі педагога, який вміло прямо та опосередковано керував процесом пізна-

вальної діяльності свого учня, оскільки в ході бесід або суперечок він показував при-

клади творчого процесу вирішення задач за допомогою інтуїтивних прозрінь. Методи 

ЕП є різними прийомами і способами, якими користується педагог при навчанні учнів 

творчому, нестандартному рішенню як простих, так і нетривіальних задач. При цьому 

евристичні методи не передбачають використання точних алгоритмізованих правил, 

завдань, що прямо приводять до розв’язання певної проблеми за допомогою моделі се-

мантичних мереж. Евристичний рух думки навпаки передбачає творче вирішення пев-

ної задачі як перехід від одного вузла знань (наукових фактів) до іншого через:  

а) залучення зв'язку, що має малий пріоритет (тобто такий асоціативний зв'язок за 

аналогією, що рідко використовується у класичному процесі пізнання);  

б) зв’язок, який взагалі не використовувався (так званий феномен бісоціації – тер-

мін А. Кестлера: бісоціативність, на відміну від асоціативності, є здатність до створення 

абсолютно нових, нетривіальних зв'язків; це сполучення того, що ніколи ще не було 

сполучене через "вибух" двох цілісностей та формування з них нової цілісності, що реа-

лізує синергетичний ефект, котрий отримав назву "системний ефект цілісності");  

в) діалектико-інтуїтивний перехід з побудовою нового зв'язку 3.  

Такий підхід дозволяє залучати до процесу пізнання факти (та твердження), запо-

зичені з різних предметних галузей знання. 

Відтак, комплексна логіко-евристична педагогіка використовує як класичні логічні 

засоби отримання нового знання, так і евристичні методи, сполучаючи абстрактно-

логічну (однозначну, вузькодисциплінарну) та інтуїтивно-евристичну (багатозначну, 

міждисциплінарну) стратегії пізнання світу, що відповідає сучасним тенденціям розви-

тку наукового знання, який потребує залучення міждисциплінарних комплексних до-

сліджень, що виявляють феномен наукових відкриттів, здійснюваних на стиках науко-

вих напрямів, виявляючи міждисциплінарний гносеологічний ресурс, що відповідає 

креативній педагогіці як психолого-педагогічному напряму, котрий орієнтується на 

творчі, багатозначні й багатобічні (міждисциплінарні) засоби пізнання світу в цілому і 

педагогічної реальності зокрема.  

У комплексній логіко-евристичній педагогіці нові педагогічні знання отримуються 

                                                 
2 Андреев В.И. Эвристика для творческого саморазвития / В.И.Андреев. – Казань: Изд КГУ, 1994. – 237 с.; Вишнякова Н.Ф. 

Креативная психопедагогика. Психология творческого обучения. Ч. 1. / Н.Ф.Вишнякова. – Минск, 1995. – 240 с.; Король А.Д. Диало-

говый подход к организации эвристического обучения / А.Д. Король // Педагогика. – 2007. – №9. – С.18-25.; Хуторской А.В. Эври-

стическое обучение: теория, методология, практика / А.В. Хуторской. – М.: Международная педагогическая академия, 1998. – 266 с. 
3 Король А.Д. Диалоговый подход к организации эвристического обучения / А.Д. Король // Педагогика. – 2007. – № 9. – С.18-

25. 



завдяки класичній теоретичній процедурі через вибудовування різних фактологічних 

причинно-наслідкових (логічних) ланцюжків та нетривіальних евристичних конфігу-

рацій (які можуть вбудовуватися у ці ланцюжки), коли психолого-педагогічний експе-

римент може взагалі не використовуватися, що дозволяє зосередитись на теоретично-

му аналізі наявних фактів, яких у сучасній науці внаслідок інформаційному буму нако-

пичено вельми багато: так, за останні 20 років в Україні захищено більш ніж 10 тисяч 

дисертацій з різних психолого-педагогічних напрямів. Зазначене створює серйозну на-

укову проблему: як пише В. Чалідзе “Продовження інформаційного буму раніше або пі-

зніше має привести цивілізацію до відмовлення від звичаю цитувати всіх попередни-

ків. Прийдеться розділити пізнання й історію пізнання” 4, оскільки вперше в історії 

людства ідеї і технології трансформуються у часі швидше, ніж покоління людей. Суттє-

во, що інформаційний бум зумовлений крім того і багатократною репродукцією та по-

вторенням вже відомої інформації, а не зростанням кількості нових знань 5.  

Концептуалізації нової комплексної логіко-евристичної педагогіки  і присвячене 

наше дослідження, завдання якого полягає у демонстрації доказової процедури з кон-

кретної проблематики, а саме – роботи креативного, творчого вчителя з дошкіль-
нятами.  

Демонстрація евристичного ресурсу логіко-евристичної педагогіки здійснюється 

покроковим чином завдяки розгортанню певних фактів (та відповідних їм тверджень), 

що певним чином охоплюють логіко-семантичне поле проблематики нашого дослі-

дження, присвячене діяльності креативного вчителя у сфері дошкільного виховання. 

При цьому кожен факт (кожне твердження), якщо це доцільно, знаходить певне роз-

криття та тлумачення, де має місце логіко-евристичний розвиток цього факту, який 

породжує наступний факт та ін.  
1. Творчість – вищий рівень діяльності і життєдіяльності людини та, взагалі, 

природи в цілому, яка, за висловом деяких мислителів (Г. Спенсер), самоздійснюється 
через "творчу еволюцію". 

2. Творчість як процес творчої діяльності передбачає створення дещо принципо-
во нового 6. 

3. Виникнення нового – це важлива методологічна проблема сучасної науки, оскі-
льки теоретичний аналіз процесу виникнення нового виявляє парадокс розвитку. 

Парадокс розвитку виражає філософську ідею телеологічного парадоксу, який по-

лягає у тому, що нове виникає зі старого (як актуально нове) й одночасно не із старого, 

бо в цьому випадку стирається різниця між новим та старим: якщо нове виникло з ста-

рого, то воно, відповідно, містилося в ньому в потенційно-віртуальному стані і не є 

принципово новим. У К. Маркса даний парадокс виявляється в тому, що капітал вини-

кає в обертанні й одночасно не в ньому. У Ч. Дарвіна новий вид виникає зі старого й од-

ночасно не з нього 7, людина розумна походить одночасно від вищих мавп і одночасно 

не від них, а жива матерія розвивається від неживої і одночасно не з неї. До цього ж 

предметного ряду відноситься і парадокс емерджентності щодо нових системних влас-

тивостей цілого, до яких не зводяться властивості складників цілого і який фіксує по-

яву цілком нових феноменів немов би з ніщо.   

Відтак, нове (нова система) покладено у будь-якому старому (старій системі) у при-

хованому вигляді як принцип, мета його розвитку. Але у цьому разі виникає питання 

про те, звідки з'являється це старе.  Відповідь може бути тільки одна – старе виникає із 

                                                 
4 Чалидзе В. Иерархический человек (социобиологичекие заметки). – М.: Терра, 1991. –  224 с. – С. 6. 

5 Чалдини Р. Психология влияния / Р. Чалдини. – СПб.:  Питер Ком, 1999. – 272 с. – С. 248. 
6 Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования / М.А. Холодная, Томск: Изд-во Том. ун-та; М.: Барс, 1997. – 

392 с. 
7 Югай Г. А. Философские проблемы теоретической биологии / Г. А. Югай. –  М.: Мысль, 1976. – 247 с. – С. 22-23. 



ніщо (якщо старе виникає із самого себе, тобто існує вічно, то це суперечить аксіомам 

часового порядку і приводить свідомість людини в гносеологічну "безвихідь" 8.  
4. Висновок – нове виникає із Ніщо, яке у конкретно-науковій площині має дві про-

екції – фізичний вакуум (фізика, космологія) та ідеальне (психологія, філософія).  

5. Фізичний вакуум (Ніщо), як вчить сучасна наука, є джерелом Всесвіту, що від-
повідає релігійним уявленням про створення світу Богом з Ніщо, однак це Ніщо та-
кож має бути створеним – відтак, Ніщо (ідеальне) створюється деяким гіпотетич-

ним "чинником Х" (Богом, Абсолютом, Вищим Розумом…).  

Як вважає академік Г. І. Наан, народження Всесвіту є процесом розщеплення “ніщо” 

на “дещо” і “антидещо” (надмірну і дефіцитну сутності, “плюс” і “мінус”), що приводить 

до актуалізації всіх відомих фізичних феноменів та забезпечує збереження фізичних 

законів 9. Цей дослідник писав, що грубу модель вакууму можна уявити як нескінченно 

великий запас енергії одного знаку, компенсований таким же запасом енергії іншого 

знаку. Або, як відзначав І. С. Шкловський, "згідно поглядам сучасної фізики, вакуум є 

зовсім не абсолютною порожнечею, в якій рухаються різні матеріальні тіла. Насправді 

вакуум – це немов би величезний резервуар, наповнений всілякими, так званими "вір-

туальними" частинками і античастками. За відсутності зовнішніх дій (наприклад, по-

лів) ці віртуальні частинки не "матеріалізуються", їх немов би немає. Проте достатньо 

сильні або змінні поля (електричне, гравітаційне) викликають перетворення віртуаль-

них частинок у матеріальні, які цілком можуть бути спостережувані" 10.  

Про це ж вчить і релігійна свідомість людства, яка стверджує, що світ, суще створе-

не Богом з "нічого" (2 Мак. 7, 28). Але це ніщо у даному разі також має бути створеним – 

відтак, ніщо (ідеальне) створюється деяким гіпотетичним "чинником Х" (Богом, Абсо-

лютом, Вищим Розумом…).  
6. Відтак, нове як продукт творчості є, з одного боку, результатом творчості 

Вищого Розуму, а з іншого, – постає ідеальною сутністю.  

7. Це дозволяє дійти висновку про те, що творча людина постає Божественною 
сутністю. 

"Бог став людиною, щоб людина стала богом", – читаємо ми у вчителів Християнсь-

кої Церкви. 
8. Свідомість людини, що реалізується як процес мислення, оперує ідеальними 

об’єктами, при цьому ідеальне постає ключовим аспектом свідомості мислячої лю-
дини. 

Як доводить квантова фізика, мислення як ідеальне у термодинамічному розумінні 

– це "енергетично безкоштовний" (негентропійний) феномен 11. 
9. Нове в акті творчості створюється з Ніщо як ідеального феномену, який мо-

жна інтерпретувати як цілісність з принципово новими системними властивос-
тями.  

На мові синергетики (міждисциплінарного напряму сучасної науки, що характери-

зуються величезним ресурсом узагальнення дійсності), ідеальне як принципово нове 

можна зіставити з системними (емерджентними, нададдитивними) властивостями ці-

лого (цілісної системи), які не зводяться до простої суми елементів цього цілого і вини-

                                                 
8 Кармин А. С. Познание бесконечного / А. С. Кармин. – М.: Мысль, 1981. – 229 с. – С. 176-181.; Бич А.М. Основы теории времени. 

– Киев, 2005. – 115 с.; Бич А.М.  Природа времени. – М., 2002. – 286 с.; Заренков Н.А. Теоретическая биология. – М.: Мгу, 1988. – 213 с.; 

Молчанов А.М. Время и эволюция // Системные исследования. – М.:  Наука, 1970. – С. 69-79. 
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ская астрономическая обсерватория. Публикации. – Тарту, 1966. – T. 56. – С. 431-433.; Зельдович Я.Б. Рождение Вселенной из ничего 
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10 Шкловский И.С. Вселенная. Жизнь. Разум / И.С. Шкловский. – М.: Наука, 1977. – 383 с. – С 372. 
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кають емерджентним чином немов би з ніщо, що має сакральну природу: “Якщо двоє 

або троє зберуться в ім'я Моє, Я серед них”, говорить Ісус Христос.  

Наведемо спостереження французького ентомолога Луї Тома, який помітив, що 

окремий терміт є стохастичною сутністю, задіяною в хаотичному русі. Але якщо ми збі-

льшимо кількість термітів до деякої “критичної маси”, те відбудеться диво: терміти по-

чнуть створювати робочі бригади і, діючи найвищою мірою узгоджено, зводити гранді-

озну будівлю, виявляючи “велике знання” про спорудження в цілому.  

Це ж можна говорити й щодо всіх “суспільних тварин”: окремо взята особина сара-

ни не знає напрямку й мети руху під час міграції, а зграя – знає. У птахів також кожна 

окрема особина не знає напрямку міграції, але досить безлічі птахів зібратися разом, як 

невідомо звідки виникає знання, якого до цього не було. Подібний же ефект “критичної 

маси” існує й у риб, а також у всіх суспільних тварин. Як з’ясувалося, “велике знання”, 

чи “велика воля” керує всіма нюансами існування співтовариств живих істот. Усі вони, 

взяті в цілому, утворюють “живу речовину” В.І. Вернадського, що формує “цілісний 

планетарний організм” (Тейяр де Шарден), інтегрований у єдиний моноліт життя за 

допомогою так званих “слабких екологічних зв’язків” В.П. Казна-чєєва 12. При цьому 

ідеальне як нейтральне можна вважати Істиною, яку С. Б. Церетелі визначив як “єд-

ність протилежностей” 13.  

Творчість передбачає створення синергійних цілісностей, а цілісність, у свою чер-

гу, є одним із парадоксальних одкровень сучасної науки. Властивості цілого, як учить 

синергетика, міждисциплінарна галузь сучасного знання, не зводяться до суми елемен-

тів цього цілого. Відтак, Ціле володіє самодостатністю, характеризуючись антиентро-

пійними, емерджентними властивостями. Так, наприклад, Всесвіт на її фундаменталь-

ному квантовому рівні (на рівні "мінімальної порції енергії", або на рівні мікросвіту) є 

єдиним нерозривним комплексом, елементи якого координуються так званими неси-

ловими (непричинними) зв'язками, які забезпечуються вакуумним антиентропійним 

механізмом створення енергетичної надлишковості.  

І якщо Ціле парадоксальним чином енергонадлишкове, то створення будь-якого 

сенсу за допомогою синергійного поєднання різних фактів, понять, категорій (часто 

протилежних один одному) через певні творчі феномени (бісоціативність, дипластія, 

енансіосемія) приводить до створення смислової цілісності, що характеризується анти-

ентропійними ж властивостями, робить роботу людського мозку антиентропійною 

сутністю, коли створення-відкриття нових сенсів сповнює людину енергією, підвищує 

її життєвий тонус, уповільнює процеси старіння, якщо не зупиняє їх взагалі і не обертає 

назад.  

Це можна перевірити на собі: як тільки Ви створите якийсь новий сенс, тобто як 

тільки  досягнете розуміння чого-небудь, то виявляєте стан "Еврика!", який активізує 

життєві сили, наповнює бадьорістю і радістю Ваш організм. Радість переповнює нас не 

тільки в тому випадку, якщо ми кристалізуємо нові сенси, але й коли наново осягаємо 

вже створені сенси, оскільки і цьому випадку кожний з нас на індивідуальному рівні 

перевідкриває та перестворює зазначені сенси, приєднуючись до Божественного акту 

синергії.  

Відтак, творчість як процес функціональної єдності півкуль головного мозку люди-

ни (що досягається за допомогою злиття теоретико-раціональної і міфо-ірраціональної 

стратегій пізнання і освоєння світу людиною) реалізується на рівні медитації (найви-

щого виду людської активності, що залучає до безкінечних енергетичних ресурсів фі-

зичного вакууму), яка виявляє приплив життєвої енергії, що повертає назад процеси 

                                                 
12 Казначеев В.П. Космопланетарный феномен человека : проблемы комплексного исследования / В.П. Казначеев, Е.А. Спирин. 

– Новосибирск : Наука, 1991. – 304 с. 
13 Церетели С. Б. Диалектическая логика / С. Б. Церетели. – Тбилиси: Мецниереба, 1971. – 468 с. 



старіння та наповнює нас радістю, а також активізує пізнання Істини як парадоксаль-

ної єдності протилежностей та ідеальної сутності.  
10. Ідеальне можна розуміти не тільки як системну властивість цілого, але й як 

нейтральне, котре можна уявити як єдність двох полярних аспектів системи, в якій 

згашаються та врівноважуються протилежності – ці полярні аспекти.  

Так, можна говорити про дитину як результат еволюційно-креативного "врівнова-

ження" чоловіка та жінки, а також про організм як єдність протилежних функцій та 

відповідних їм процесів, які в ньому перебігають 14.  
11. На рівні психічних процесів людини діалектична взаємодія протилежностей, 

що породжує нейтрально-ідеальний продукт творчості – ціле (ідеальне, Ніщо) у най-
більш повному та науково обґрунтованому вигляді простежується на рівні концеп-

ції функціональної асиметрії півкуль головного мозку, які відображають та освою-
ють світ протилежним чином.  

Єдність протилежностей на рівні функціональної узгодженості півкуль, з одного 

боку, реалізується як творчо-медитативний процес: як свідчать енцефалографічні до-

слідження, під час демонстрації парапсихологічних феноменів має місце висока функ-

ціональна узгодженість у роботі правої і лівої півкуль головного мозку людини; крім 

того, у стані медитації спостерігається, функціональна  синхронізація півкуль, тобто 

півкулі у психофізічному сенсі виступають єдиним цілим 15. 

З іншого боку, єдність протилежностей тут реалізується і на рівні логіко-

семантичного освоєння дійсності людиною, що виявляється в операційній інтеграції, 

мовній дипластії, енантиосемії, парадоксі (двоїстості, парадоксальності смислів, яка 

проявляється, наприклад, у такій мовній конструкції, як оксимороні, прикладом чого 

може слугувати словосполучення "живий мертвець") – притаманному лише людської 

свідомості психологічному феномену ототожнення двох елементів, які одночасно ви-

ключають один одного, що постає продуктивним психологічним механізмом орієнтації 

людини в оточуючому світі 16. 
12. Мислення у повному сенсі цього слова (коли процес мислення реалізує поєднан-

ня протилежним один одному конкретно-образного правопівкульового та абстра-

ктно-логічного лівопівкульового аспектів пізнання дійсності) постає творчим бо-
жественним актом створення ідеального – дещо принципово нового. 

При цьому поєднання зазначених протилежних аспектів, які виключають один од-

ного, породжує парадокс, тому ідеальне як творчий продукт постає певним парадок-

сом, дивом. З іншого боку, цей продукт виявляється нейтральною сутністю, оскільки 

інтегрує (та аннігілює) протилежності.  

Це ідеальне як ніщо на рівні східної філософії постає пустотою (шуньєю), з якої Бог 

творить світ і завдяки якій людина сходить до креативної ролі Творця: 

Пустое все, но Мы от века 
Из шуньи лепим человека – 
Забавно нам потом увидеть, 
Как с человека шунья выйдет. 

13. Нейтральне (ідеальне, парадоксальне) – це результат творчого мислення і 
одночасно його умова.  

14. Завдяки нейтрально-ідеально-парадоксаль-ному – ключовій властивості 

творчого акту та, відповідно, творчих людей, останні характеризуються певними 
парадоксально-інтегральними якостями. 
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Розглянемо ці якості більш докладно 17. Творчі, креативні, обдаровані люди харак-

теризуються такими якостями: 
МОРАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ: 

– мінімальна агресивність, альтруїзм, 

– непрагматична, духовна ціннісно-світоглядна орієнтація, 

– орієнтація на щирість та справедливість 

СОЦІАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВІ ОСОБЛИВОСТІ: 
– відкритість до різнобічних проблем, суперечностей, інновацій,  

– розвинутий пошуковий механізм,  

– уміння виходити за межі соціально-рольових установок,  

– уміння дистанціюватися від ситуації, 

– внутрішня мотивація, самодетермінованість, надситуативність як здатності суб’єкта  виходити за  

межі  однозначних  конструкцій  “зовнішньої  доцільності”, 

– здатність до перенесення досвіду в нову ситуацію та до об'єктивних оцінок,  

– iнтеграцiя активного та пасивного, право- та лівопідкульового підходів до освоєння світу 

– відхилення від шаблону у поведінці, впертість,  

– розвинене почуття гумору,  

– адекватна самооцінка, критичне ставлення до своїх досягнень 

ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ, МИСЛЕННЯ ТА ПІЗНАННЯ: 
– здатність до багатозначного, багатомірного, парадоксального, бісоціативного, "сутінкового", фра-

ктального мислення та розуміння  реальності та її опанування;  

– синтетичні здібності мислення, 

– оригінальність та ефективну організацію мислення, 

– розвинена інтуїція, високий ступінь використання підсвідомості, 

– розвинуте асоціативне мислення та його метафоричність,  

– прагнення до знаходження нових життєвих та наукових сенсів,  

– цілісність, гнучкість, об'ємність сприйняття,  

– мислення за аналоговим принципом, 

– здатність до прогнозування.  

– орієнтація на зв'язок предметів та явищ світу,  

– здатність знаходити приховані властивості предметів та встановлювати між цими малоймовірни-

ми властивостями зв'язок, орієнтуючись на гіпотезувальне світосприйняття (здатність до висування 

багатьох гіпотез, що потребує актуалізації нечіткої, "сутінкової", багатозначної логіки сприйняття світу). 

– розвиток фантазії, уяви, легкість генерування ідей,   

– підвищена чутливість, зниженні пороги чуттів,  високий енергетичний рівень, підвищена сприй-

нятливість, емпатійність, 

– імпульсивність,  

– емоційна забарвленість окремих процесів, емоційне ставлення, вплив почуттів на суб’єктивне оці-

нювання, емоційне занурення у діяльність,  

– емоційна сензитивність та лабільність,  

– високий рівень емоційної збудливості, 

– здатність до синестезії (міжчуттєвої ассоціативності)  

СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ: 
– творчість реалізується на всіх рівнях психічної активності людини, відтак, можна говорити про 

творчу поведінку, творче мислення, і навіть про творчі життєві цінності,  

– творчості притаманні синергетичні риси, тому творча людина виявляє феномен творчої багатомі-

рності, нададдитивності, коли окремий талант людини складається із суми її талантів,  

– тому творчі люди виявляються двоїстими, парадоксальними, амбівалентними істотами, яким при-

таманні риси, що взаємно виключають одна одну.  

– творчість людини виявляє тісний зв'язок з обдарованістю, 

– творчість постає також і креативністю, яка у широкому розумінні – це творчі здібності в усій різ-

номанітності їхнього прояву,  

– виявлення числених зв’язків між окремими мозковими полями,  

– неповторне поєднання деяких акцентуйованих рис особистості 

Загалом, здатність до творчості як вищої самодостатньої, самостимулюючої та са-

мостійної цінності, що випливає з пошукової активності (інстинктивно характерної для 
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всіх живих істот) характеризується тим, творча (креативна, талановита, обдарована) 

людина, спрямовуючись на творчу активність як автономну самоцінну сутність, звіль-

няється від “принципу корисності” та починає сприймати іншу людську істоту, потен-

ційного носія творчості, як вищу самодостатню цінність.  

Особливо важливим постає реалізація у творчому акті так званого багатозначного, 

парадоксального, "сутінкового", голограмного, фрактального мислення. Розглянемо 

ознаки творчого фрактального мислення 18.  

По-перше, важливими є цілісність і універсальність фрактального мислення. Всі 

об'єкти реальності розглядаються в контексті такого мислення такими, що володіють 

єдиною глибинною структурою, динамікою, функціями, взаємозв'язками. В основу бут-

тя тут покладені західний і східний принцип "все у всьому" – єдина монада (вчення 

Лейбніца – монадологія), єдиний Брахман, який відбитий в безлічі Атманів, у сфері 

яких керує загальна тотальна буттєва і методологічна ізоморфність. Тому фрактальне 

мислення – це аналогове мислення. 

По-друге, фрактальне мислення – це містичне, парадоксальне мислення, занурене 

в реальність, де дійсне і розумне, актуальне і потенційне, реальне і віртуальне єдині. 

По-третє, фрактальне мислення передбачає вбудованість мислення в реальність, 

коли реальні події знаходять віддзеркалення на рівні мислення (синхронність подій 

фізичної і психічної реальності, за К. Юнгом).  

По-четверте, єдність мислення і буття, відбита в принципі фрактальності мис-

лення, передбачає взаємний вплив свідомості і реальності, коли свідомість може твор-

чим чином моделювати реальність, керувати реальністю (парадокс "Спостерігач" у 

квантовій фізиці, сучасні вчення про свідому трансформацію реальності – "Сіморон", 

"Транссерфінг" та ін.). 

Загалом, фрактальне мислення реалізується у площині достатньо розроблених 

напрямів сучасної науки як форми суспільної свідомості (що знаходить втілення у ба-

гатьох інтернетівських джерелах, де йдеться про "фрактальну логіку", "фрактальне ми-

слення", "фрактальний принцип побудови психофізіологічних та соціальних процесів", 

"фрактальну матрицю мистецтва, сну, літературних творів", "універсальний семантич-

ний простір Всесвіту" та ін.), які мають знайти відповідну теоретико-методологічну 

адаптацію у системі педагогічного знання, педагогічній практиці та педагогічній дійс-

ності взагалі.  

Особливості фрактально-парадоксального мислення можна продемонструвати 

за допомогою діалогічного мислення педагога, яке обґрунтовує В. А. Кушнір у своїй 

докторській дисертації, присвяченій системному аналізу педагогічного процесу. Діало-

гіка, вважає цей автор,  має "двоїсте значення: від "ді" – "два" і "діа" – "між", "через". От-

же, діалогіка е діалогом не тільки двох, а й більше логік. Основними особливостями ді-

алогіки мислення педагога відповідними налаштовуваннями педагогічного процесу 

можна назвати такі: 

– одночасна присутність у фрагментах мислення і відповідно налаштованого пе-

дагогічного процесу декількох логік; 

– розмивання і становлення нечіткими логічних фрагментів мислення і педагогі-

чного процесу, інакше, в кожному фрагменті в ролі панівних можуть бути декілька ло-

гік одночасно, які будуть переплітатимуться з логіками інших фрагментів; 

– диз'юнктивна множина різних монологік, парадигм і теорій перетворюється у 

недиз'юнктивну множинність (різноманіття), здатну до саморозвитку, самоорганізації, 

до генерування нових можливостей; 
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– доповнювальність у такій множинності стає більш слабкою, ніж доповнюваль-

ність у розумінні Н. Бора, а саме: в уявленні педагога й відповідно налаштованому пе-

дагогічному процесі різні монологіки, парадигми, підходи, теорії не вилучають одна 

одну, а можуть співіснувати одночасно; співіснування різних "моно-" не обов'язково 

одночасне – деякі "моно-" взагалі можуть зникнути; 

– "моно-" можуть мати різні спектри значень, інтенсивності, відносного впливу, 

панування і т.п., в тому числі нульові та одночасно максимальні; 

– діалогіка мислення педагога уявляє педагогічний процес як живий, пульсуючий, 

коли в ньому щось постійно змінюється, одне переходить в інше, міняється місцями, хід 

розвитку змінюється на протилежний, визначальне стає другорядним і навпаки, зни-

кає і виникає, синтезується і розпадається; 

– постійно й одночасно відбуваються процеси ідентифікації і відособлення, ото-

тожнення і відчуження; 

– моноцентризм замінюється пульсуючим поліцентризмом, коли одні центри змі-

цнюють свою владу, інші – послабляють, а то і щезають зовсім, щоб виникнути колись 

пізніше у новій якості; 

– у мисленні педагога й відповідно налаштованому педагогічному процесі панує 

"царство можливостей"; усі особливості, що перераховані вище й будуть перераховані 

нижче, є тільки можливими, а не необхідними, інакше, кожна з них може мати місце, а 

може й не мати; 

– діалог стає методологією мислення, діяльності, способом і засобом розуміння 

педагогічного процесу, в тому числі учнів, принципом навчання та виховання; 

– діалогічна множинність різних "моно-" стає нечіткою, а відповідний педагогіч-

ний процес матиме нечітку логіку, що означає логічну неоднорідність, логічну нерів-

номірність педагогічного процесу, тобто різні логіки в різних фрагментах педагогічно-

го процесу будуть мати різний вплив; перестають діяти правила класичної логіки – "А 

тотожне А" (А = А), правило виключення третього, порушується властивість транзити-

вності – "якщо із А випливає В, а із В – С, то із А випливає С"; 

– діалогічне мислення передбачає, що кількісні співвідношення у педагогічному 

процесі не підкоряються законам класичної логіки: порушується транзитивність – "із 

того, що А = В, а В = С не випливає, що А = С; порушується адитивність – "якщо вчора 

учень відповів на "5", а сьогодні на "6", то це зовсім не означає, що він заслужив оцінку 

"11"; усі арифметичні операції над кількісними оцінками педагогічного процесу про-

блематичні й тільки при певних умовах та суттєвих обмеженнях можуть уважатися 

адекватними реальності. 

Діалогіка мислення педагога та відповідне налаштовування педагогічного проце-

су надає можливість і сприяє виникненню у педагогічному процесі різних "полі-" (полі-

логіка, поліцентризм), приводить до суб'єктно-суб'єктного та діалогічного рівнів 

управління і спілкування, є умовою демократизації педагогічного процесу, вільного 

розвитку особистості учня і педагога, збереження індивідуального в колективі, гармо-

нізації педагогічного процесу 19.  
15. Якщо ключовим аспектом творчого акту та творчої людини як ініціатора 

цього акту постає самодетермінація як внутрішня мотивація її поведінки 20, то ця 

ж властивість постає і ключовою для особистості, "Я" людини, яке за своїм визна-
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ченням здатне здійснювати вільні вчинки та виявляє внутрішню мотивацію – вну-

трішній самодетермінований регулятор людської поведінки.  
16. Особистість людини – це принципово творча, самодетермінована божест-

венна сутність, яка внутрішньо притаманна людині (міститься в ній у віртуально-
прихованому вигляді і виявляється потенційним ресурсом її еволюції) та одночасно 
постає метою її розвитку (І.Д. Бех, А.В. Петровський).   

17. Для того, щоб виховати самодетерміновану творчу, а тому парадоксальну 
істоту, слід залучати парадоксальне ж багатогранне соціально-педагогічне середо-
вище та відповідні багатомірні педагогічні впливи.  

Традиційно вважається, що виховні дії на дитину повинні бути узгоджені і не супе-

речити одна одній, при цьому не повинно мати місця неузгодженість між вербальними 

(словесна інформація) і екстравербальними (жести, емоційні реакції) сигналами, які 

поступають до дитини від його батьків і інших людей, інакше це може призвести до се-

рйозних психологічних проблем.  

Але якщо прийняти до уваги те, що розвиток особистості як суверенно-унікальної, 

вільної сутності реалізується в подійно-поведінкових зонах невизначеності (коли осо-

бистість формується на "межах виховних дій", у суперечливих, парадоксальних, багато-

вимірних умовах соціального буття), що для розвитку особистості згубним є процес со-

ціалізації, здійснюваний на основі однозначного "чорно-білого" поведінкового коду і 

системи цінностей, то стає зрозумілим наступне:  

– парадокс є одним з основних чинників формування особистості (як магіст-
ральної освітньої мети);  

– неузгодженість вербального і екстравербального (коли існують суперечності між 

"словом і дією") якраз і розкриває перед людиною у дійсному світлі драматичну, пара-

доксальну і багатовекторну безодню його космо-природно-соціального середовища, 

здатну через це створювати умови для формування особистості, яка характеризується 

саме багатовекторною і парадоксальною природою та може оперувати багатозначніс-

тю, що постає головною особливістю творчої поведінки і діяльності.  
Цей висновок не означає, що слід уникати стану узгодження вербального і екстра-

вербального і спеціально створювати інформаційно-поведінковий хаос з метою вихо-

вання особистості. Парадоксальність даного процесу якраз і передбачає поєднання уз-

годжених і неузгоджених вербальних і екстравербальних сигналів для того, щоб дити-

на уміла їх розрізняти і вчитися існувати в такому впорядковано-неупорядкованому 

середовищі, що сполучає хаос і космос, піднесене і профанічне, прекрасне і жахливе…   

Саме на цій основі у дитини формується амбівалентне ставлення до життя, що уне-

можливлює її розвиток у напрямку шизоїдного типу: “У випадку, якщо в дитини не фо-

рмується амбівалентне ставлення до об'єкта, і всі об'єкти здаються їй або тільки гар-

ними, або тільки поганими без ніякого плавного переходу, і якщо таке сприйняття на-

вколишнього світу закріплюється, то все це слугує передумовою для подальшого роз-

витку у напряму шизоїдного типу” 21, що характеризується атомарно-дискретним, аг-

ресивним, антитворчим сприйняттям світу. Суттєво, що саме амбівалентність як “ба-

ланс протилежностей” (П. Вайнцвайг) є живильним підґрунтям для розвитку творчої 

особистості (творчі особистості є парадоксальними істотами, що характеризуються ам-

бівалентними, взаємовиключними психологічними і поведінковими особливостями).  

Цей висновок знаходить втілення у новітньому  амбівалентному підході у педа-

гогіці, який виник унаслідок зустрічі полярних феноменів педагогічної практики (ко-

лективу й індивідуальності, хаосу і порядку, свободи і відповідальності, диференціації й 

інтеграції тощо) і філософсько-психологічного поняття "амбівалентність" як здатності 

людини осмислювати будь-яке явище через дуальну опозицію – з двох протилежних 

                                                 
21 Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы / Л.Ф. Обухова. – М.: Тривола, 1995. – 357 с. – С. 110. 

 



сторін, які суперечать одна одній та взаємно виключають одна одну, що дозволяє дося-

гти цілісного статусу мислення через взаємну зміну, доповнення протилежностей, їх 

взаємопроникнення, постійного "перетравлювання" смислу через кожний з протилеж-

них полюсів (С. У. Гончаренко). 
18. Розвиток людини у напрямі формування особистості з'ясовується завдяки 

залученню концепції функціональної асиметрії півкуль головного мозку людини.  

Півкулі постають певним психофізіологічним фокусом людського організму, оскі-

льки з їх функціями прямо або побічно пов'язані такі аспекти людської істоти, як меха-

нізми цілеутворювання і пошуку (вибору) способів досягнення мети, енергетична й ін-

формаційна регуляція поведінки, емпатія і рефлексія, екстраверсія й інтроверсія, дові-

льна і мимовільна сфери психічної діяльності, перша і друга сигнальні системи, сила і 

слабкість нервових процесів, їх лабільність і інертність, збудження і гальмування, Я і 

не-Я, ерготропні і трофотропні функції організму, симпатична і парасимпатична гілки 

вегетативної нервової системи, фази сну (права півкуля активна у фазі швидкого сну, а 

ліва – повільного), вольовим та пасивно-сугестивним станами, позитивним і негатив-

ним зворотнім зв’язком та ін. Автоматична мимовільна дія включається в правопівку-

льову, а неавтоматична, довільна – лівопівкульову сфери психічної активності. Права 

півкуля як субстрат підсвідомого орієнтується на високочастотні інформаційні сигнали 

(емпірика, циклотимність, високоемоційні реакції), ліва як субстрат свідомого – на ни-

зькочастотні (рефлексія, шизотимність, холодноемоційні реакції), коли шизотимний 

тип людини орієнтується на потенційно-можливий аспект реальності, а циклотимний – 

актуально-дійсний.  

Потрібно відзначити, що в онто- і філогенезі живої істоти спостерігається поступо-

ве зростання півкульової асиметрії, найбільший вираз якої досягається в зрілому віці. 

Потім півкульова асиметрія поступово нівелюється. Виявляється стан функціонального 

синтезу півкуль, коли літня людина, збагачена життєвим досвідом, по суті перетворю-

ється на дитину з її пластичною психікою і безпосередністю сприйняття світу (що є, пе-

вною мірою, акмеологічним ідеалом).  

Можна сказати, що розвиток людини проходить від правопівкульового аспекту 

психіки (у немовляти обидві півкулі функціонують як єдине ціле в основному за прин-

ципом правої півкулі) до лівопівкульового, а від нього – до функціонального стану пів-

кульового синтезу.  

Якщо брати до уваги, що права півкуля функціонує в теперішньому часі зі спрямо-

ваністю у минуле, а ліва – в теперішньому часі зі спрямованістю у майбутнє, то можна 

стверджувати, що розвиток людини природним чином йде від минулого до майбут-

ньому, а від нього – до синтезу минулого і майбутнього, коли просторово-часова дихо-

томія буття нівелюється і людина звільняється від "прокляття Кроноса", яке споконві-

чно пригнічує її. Тут актуальна і потенційна реальності інтегруються, а буття людини і 

форми освоєння світу помітно збагачуються. Людина ж постає як духовна істота, яка, за 

біблейським виразом, сповнена віри і "невидиме сприймає як видиме і дійсне". 

Важливо зазначити, що онто- та філогенетична динаміка півкуль реалізує рух від 

підсвідомого (правопівкульового) до свідомого (лівопівкульового) аспекту психічної 

діяльності, а від нього – до їх синтезу та виходу до надсвідомого (К.С. Станіславський, 

В.П.Симонов 22) як креативного статусу людини, який характеризується станом єдності 

протилежностей, який на рівні психічного відображення дійсності реалізується у фе-

номені дипластії – здатності людини поєднувати в одному життєвому контексті речі, 

що взаємовиключають одна одну.  
19. Якщо розвиток людини йде від правої півкулі до лівою, а від неї до їх функціо-

нального синтезу, то це означає, що соціально-педагогічні впливи, котрі реалізують-

                                                 
22 Станиславский К. С. Собрание соч. в 8-ми томах, т. 1. – М., 1954–1961. – С. 298.; Симонов П. В. Мотивированный мозг. – М.: На-

ука, 1987. – 270 с.; Симонов П. В., Ершов П. М. Темперамент, характер, личность. – М.: Педагогика, 1984. – 160 с. – С. 73.  



ся на рівні правої півкулі (у дошкільному та молодшому шкільному віці), трансфор-

муються у певні абстрактно-логічні форми на рівні лівої півкулі, яка, таким чином, 
містить у прихованому вигляді правопівкульовий конкретно-образний матеріал, що 

як результат педагогічного впливу визначає розгортання лівопівкульових процесів 
(у середньому та старшому шкільному віці). 

Принцип неперервності психічної діяльності людини передбачає єдність півкульо-

вих стратегій обробки інформації як в плані синтетичного, так і діахронічного аспектів 

аналізу еволюції людини. Здійснений аналіз доводить, що правопівкульова психіка, 

розвиток наочно-образного мислення, здатність до емпіричних узагальнень у дитини 

відіграють наріжну роль в житті дорослої людини та “не є лише тимчасовим етапом,  

який  потрібно пройти  якомога  швидше, щоб “замінити” його вербально-логічним ми-

сленням” 23. Важливо знати, що цей тип мислення “виростає” з багатозначного метафо-

ричного правопівкульового освоєння дійсності людиною, при цьому, як свідчить пара-

дигма освіти та навчання, що базується  на концепції функціональної асиметрії півкуль 

головного мозку, метою розвитку людини є досягнення функціонального узгодження, 

синтезу правопівкульового та лівопівкульового аспектів психіки, коли такі феномени, 

що співвідносяться з функціональною природою півкуль, як образ та ідея, предмет та 

знак, почуття та думка, єдине та множинне сполучаються, формуючи базу для інтуїти-

вного, медитативного, евристичного, просвітленого, розуміючого відбиття дійсності та 

її опанування, в процесі чого конкретне та абстрактне, експресивне та логічне з'єдну-

ються, породжуючи феномен автентичного, істинного буття.  

Зрозуміло, що півкульовий синтез передбачає повне розкриття ресурсів “правого”, 

творчого аспекту психіки (суть творчості полягає у вмінні мислити цілісно, багатозна-

чно, поєднуючи факти та реалії, що належать до різних і навіть полярних онтологічних 

та гносеологічних сфер реальності), необхідно не поспішати замінити активність пра-

вої півкулі лівою. А. В. Запорожець пише, що розум людини, у котрої у дитячі роки не 

сформувалось належним чином безпосереднє сприйняття оточуючого світу та наочно-

образне мислення, може одержати згодом односторонній розвиток, набути надмірно 

абстрагованого від конкретної дійсності характеру 24. Більше того, як вважає Е. Берн, 

саме у дитинстві кристалізується повний “сценарій” майбутнього життя людини 25, а 

психологія С. Грофа доводить, що пренатальне та постнатальне існування дитини фор-

мує модель майбутнього життя. Такий механізм формування майбутнього сценарію 

життя у дитини пояснюється тим, що в цей час у неї спостерігається активність пере-

важно правопівкульового аспекту психіки, при цьому права півкуля активна у стані гі-

пнотичного трансу 26. Потрібно сказати, що явище, яке одержало назву імпрінтінг (від 

англійського imprinting – швидке, одноразове запам'ятовування) як процес формуван-

ня міцних слідів зам'яти, має місце саме в контексті афективної ситуації, коли активна 

права “емоційна” півкуля.  
20. Відповідно, спостерігається своєрідне кодування майбутньої поведінки люди-

ни через правопівкульову "призму" наочності та образності, що знаходить своє най-

більш послідовне відображення саме у казковому, метафоричному способі осягнення 
та освоєння буття, що на рівні дошкільного виховання реалізуються у розвитку пе-

дагогіки навчальної казки 27. 

Феномен функціональної неперервності півкуль головного мозку передбачає єд-

ність міфу та науки, їх взаємне обертання, коли міф може одержувати наукове розумін-

ня, а сама наука використовувати "наукові міфи" (Томас Кун). На думку вчених, власти-

                                                 
23 Тихомиров О. К. Психология мышления / О. К. Тихомиров. – М.: Изд. МГУ, 1984. –  272 с. – С. 229. 
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 Запорожец А. В. Значение ранних периодов детства для формирования детской личности / А. В. Запорожец // Принцип развития в 
психологии. – М.: Наука 1978. – С. 254–256. 

25
 Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э. Берн. – М.: ЦОЦ, 1996. – 397 с. – С. 192-206. 

26 Каструбин Э. М. Трансовые состояния и "поле смысла" / Э. М. Каструбин. – М.: КСП, 1995. –  215 с. 
27 Большунова Н.Я. Место сказки в дошкольном образовании / Н.Я. Большунова // Вопросы психологи. – 1995. – № 5. – С. 39–

43. 



вість міфологічного відображення дійсності є чи не єдиним засобом впіймати та зміс-

товно визначити об'єкти високого ступеня абстракції. Адекватне пізнання світу люди-

ною передбачає сплавлення наукового (однозначного, переважно лівопівкульового) та 

міфологічного (багатозначного, переважно правопівкульового) типів осягнення світу, а 

це формує автентичну реальність як Істину (як “єдність протилежностей”), у сфері якої 

з'єднуються протилежності і формується особлива властивість – притаманний тільки 

людській свідомості психологічний феномен ототожнення двох елементів, що виклю-

чають одна одну. Це дає можливість розвивати діалектичне і парадоксальне світоба-

чення, досягаючи стану "не-дуальності", який у рамках психотехнік буддизму тракту-

ється як просвітлення, що може розумітися як один з головних вимірів духовності лю-

дини. 

Історія людства доводить, що казка, притча, билина, міф, байка та інші прийоми ін-

акомовного, метафоричного відображення дійсності виступали та виступають одним із 

найбільш важливих засобів освоєння людьми певного типу культури, своєрідним шля-

хом "входження" в неї, виявляються головним вербальним засобом навчання та вихо-

вання на початкових етапах розвитку людського суспільства. Для дитини, що знахо-

диться на початковому етапі розвитку людської особистості, також характерна міфоло-

гічна та епічна картина сприйняття світу, яка потім підкорюється теоретичній та праг-

матичній науковій картині. Треба сказати й те, що міф, казка містять у собі еталони но-

рмативної поведінки, мудрість народів світу 28, дозволяють прогнозувати події, буду-

вати свою поведінку на основі конструювання моделі світу, виступають при цьому осо-

бливим культурологічним феноменом. Казка, міф можуть розумітися як специфічна 

форма підсвідомих ("природжених") ідей архетипів, “матриць мислення” людства 29. 

Роль казки в житті людини виявляється найбільш повно при аналізі явища функці-

ональної асиметрії півкуль головного мозку людини. Можна сказати, що права півкуля, 

яка виражає синтетичний аспект знання та відображає світ за принципом “все у всьо-

му”, втілює в собі перед-логічне (наочно-образне, наочно-дійове) мислення людини, 

яке в процесі її розвитку починає “конкурувати” з більш молодою в еволюційному від-

ношенні лівопівкульовою психікою людини, що виражає аналітичний аспект знання і 

відбиває світ дискретним, множинним, абстрактно-логічним, аналітичним, вербальним 

чином.  

Найбільш чітко казку як засіб навчання репрезентовано в Новому Заповіті у вигля-

ді притч, де конкретний образ  та  його  інтерпретація показані  як співіснуючі. У казці 

право інтерпретації віддається тим, хто читає або слухає. Це право реалізується ним на 

тому чи іншому рівні когнітивних “домагань”, у тих чи інших концептуально-

теоретичних формах. При цьому сфера наукових змістів, що видобувається в процесі 

такої інтерпретації, практично необмежена. Більш того, емоційний, наочний, конкрет-

ний й чуттєвий фон казки може бути базою для розв'язання проблемного завдання, бо, 

як показали дослідження, стан емоційної активації включається у процес розв'язання 

проблеми, виконування тих чи інших дій. А сама емоція (як явище правопівкульової ак-

тивності) виступає передуючим етапом розв'язання завдання 30, постає “паливом” для 

психофізіологічного “казану”, де готується це розв'язання і де логічне знання присутнє 

у “згорнутому”, “зашифрованому” вигляді.  

Казка, як втілення аналітичного знання у “згорнутій” синтетичній формі, виступає 

у вигляді системи підсвідомих архетипових ідей, які здатні трансформуватися в науко-

во-теоретичні схеми. Чим глибше занурюється дитина у світ казок та чим більш прос-

торий цей світ, тим більше науково-теоретичних змістів вона згодом здатна сприйня-

ти, видобути та кристалізувати. Отже, казка, міф, народна релігійна традиція, ритуал, 
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30 Тихомиров О. К. Психология мышления / О. К. Тихомиров. – М.: Изд. МГУ, 1984. –  272 с.  



як форми активності переважно правопівкульової психіки, є принципово необхідним 

засобом навчання та виховання дітей не лише дошкільного, але й молодшого шкільно-

го віку, протягом якого весь шкільний  процес, всі  його аспекти, більшість шкільних 

предметів повинні бути реалізовані саме через казку, міф та інші подібні явища.  

Особливу увагу слід звернути на практичне втілення казкової аури – гру. Тут можна 

говорити  про культурологічну теорію “людини, що грає”, яка створена І. Хaйзінга, який 

фіксує той світовий шар, де має місце взаємодія протилежних початків життя і відбу-

ваються екзистенційні процеси. Як зазначав А. Ейнштейн, “теоретична фізика – це іг-

рашки порівнянно з дитячою грою” 31. Гра як така є антиентропійною сутністю, її нази-

вають “надлишковою”, “уявною”, “вакуумною активністю” 32. При цьому “дитині прита-

манно переживання цілісності та злитності себе з оточуючим світом, котре лежить в 

основі естетичного та морального освоєння світу” 33. Дитина, що зайнята в грі (наріж-

ному виду дитячої активності), кидає виклик “здоровому глузду”, затверджує дух твор-

чості, “нонсенсу”, перекручує реальність, розвиваючи багатозначне, нетривіальне ба-

чення світу. Таким чином, “парадокс і нонсенс є проявами самоствердження людського 

розуму” 34.  

Так звана “позитивна психотерапія” (яка вважає, що втрата сенсу життя, що веде до 

психосоматичних захворювань, є наслідком односторонності, нецілісності при погляді 

на світ) використовує казкові, міфічні історії, притчі, метафоричні образи для побудови 

цілісного сприйняття світу та лікування пацієнтів. Семантична тканина казки виявляє 

суттєвий психотерапевтичний вплив на підсвідоме дитини. Поряд з визнаними  казка-

ми, що пройшли історичний іспит і залишилися у  фольклорній скарбниці людства за-

вдяки тій обставині, що вони несли інваріантний за своїм впливом підтекст для різних 

культур (позитивна психотерапевтична дія яких поза сумнівом), створюються казки з 

аморфним, або негативним  психотерапевтичним ефектом. 

Вплив казки на дитину має скоріше ситуативний, спонтанний, ніж прогнозований, 

технологічний характер, що розповсюджується й на традиційно визнані казки. Казка 

актуалізується, коли дитина знаходиться у особливому стані сприймання світу на рівні 

підсвідомості. У цей момент дитина відкрита та незахищена від зовнішніх впливів, то-

му добір казок і спосіб донесення їх до дитини має принципове значення з позиції пси-

хотерапії. 

Можна  дійти  висновку, що назріла нагальна необхідність в розробці спеціального 

психолого-педагогічного напряму, який би займався проблемою навчаючої казки, ак-

туальність котрої незмірно зросла разом з практично повним усуненням релігійного, 

міфологічних інститутів у сучасному суспільстві. Однією з програмних цілей цього пе-

дагогічного напряму може бути розробка процедур складання навчаючих казок та  ін-

терпретація вже існуючих. 

Наведемо приклад однієї з таких креативних інтерпретацій. У народних казках 

“Про ріпу” та “Про курку Рябу” ми можемо знайти втілення у формі наочно-дійового ми-

слення багатьох математичних, фізичних, філософських, логічних принципів. Це й за-

кони переходу кількості в якість, заперечення заперечення, а також правило  послідов-

ного аналітичного (“ланцюгового”) мислення: “...баба за діда, дід за ріпку...”. Це й один із 

законів катастроф (“...мишка хвостиком махнула та яєчко розбилося...”), який говорить, 

що будь-яка система може достатньо довго чинити опір зовнішній руйнувальній дії за 

рахунок внутрішніх компенсаторних можливостей, доки вона не вичерпає ресурси сво-

го “гомеостазу” та не почне розпадатися, при цьому даний розпад набуває  лавиноподі-

бного  катастрофічного характеру, приводом для якого може слугувати зовсім незнач-
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на обставина 35.  

А казка про "Колобок" демонструє маленьким дітям таємницю створення світу, 

який, по-перше, має сферичну форму, по-друге, створений двома протилежними аспек-

тами ("дідусем та бабусею"), і, по-третє, створений з "нічого" ("по засікам поскребли…").  

Казка постає засобом спонтанно-парадоксального світосприйняття – вінця (та од-

ночасно початкової точки) розвитку людини. Тут можна говорити про казки Л. Кер-

рола, а також про традицію символічної інверсії, яка в дитячому словотворенні 

виявляється у вигляді "перевертишів" ("ехала деревня мимо мужика, вдруг из-под со-

баки лают ворота") 36. Казка може бути підмогою і у вивченні історії, оскільки багато 

історичних подій подібні до структури чарівної казки, що відкриває “широкі перспек-

тиви для встановлення типових структур історичних подій” 37. 

Казка може бути засобом обробки та розвитку внутрішнього коду внутрішньої мо-

ви дитини, де слова, як правило, замінюються іншими сигналами, наочними схемами. 

Діти зіштовхуються із серйозними труднощами при переході від прослуханого тексту 

до аналогічного, але переданого “своїми словами”, зумовленими недостатньою сфор-

мованістю внутрішньої мови, в якій слова, поняття, як правило, заміщені іншими сиг-

налами (образами, метафорами, наочними схемами тощо) 38.  

Казка з її метафоричністю засобів вираження та принциповою зверненістю до пра-

вопівкульового психічного відображення дійсності є надійним інструментом форму-

вання внутрішньої мови дитини.  

Казка виступає як засіб розвитку спонтанного, парадоксального світосприйняття – 

вінця (та одночасно початкової точки) розвитку людини. Тут можна говорити про каз-

ки Л. Керрола, а також про традицію символічної інверсії, яка в дитячому словотворен-

ні виявляється у цікавих мовних витворів дітей. 

Гармонійна людина розуміється нами як така, що поєднує правопівкульову (бага-

тозначну, метафорічну) та лівопівкульову (однозначну, аналітичну) логіку, типи мис-

лення, що постає як єдність циклічного та лінійного детермінізму, котра (єдність) дає 

вихід у сферу розвитку парадоксальної діалектичної логіки та детермінізму, основи 

яких закладено саме в парадоксальних казках. 

Казка також виступає важливим засобом розвитку творчих здібностей дітей моло-

дшого віку, що зумовлено характерними для них особливостями сприйняття дійсності, 

передусім через призму міфологічно-казкових сюжетів. І якщо найбільш суттєвою сто-

роною нашого світу є рух, перетворення одного в друге, то казки, що рясніють різними 

метаморфозами, що багаті на міфологічно-циклічні події, якомога краще дають дитині 

уявлення про ідею нашого мінливого, плинного, парадоксального світу.  

Творчість є виходом у сферу багатозначного, багатомірного розуміння реальності 

та її опанування, тобто творчість передбачає актуалізацію феномену переборення си-

туативної даності як здібності суб'єкту виходити за межі  однозначних  конструкцій  

“зовнішньої  доцільності” 39, як уміння бачити і сприймати ціле раніше за частини. Каз-

ка у цьому випадку може виступати  у вигляді засобу розвитку творчого уявлення ди-

тини, її вміння переходити за межі безпосереднього буття та маніпулювати категорія-

ми потенційного, віртуального. Саме така над-ситуативна дія забезпечує стихійну оріє-

нтацію дитини у сфері живих точок росту людської культури, оволодіння  формами ду-

ховного й практичного досвіду людства, саме тут виявляється “механізм універсалізації 
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зони ближнього розвитку дитини, її розмикання в перспективу необмеженого станов-

лення людини суб'єктом культури та історії 40. 

Заклик до повного використання еволюційних ресурсів правої півкулі, коли ми не 

поспішаємо переходити до суто лівопівкульових форм діяльності (тобто просто ігнору-

ємо принцип “випереджаючого розвитку”, прикладом чого може слугувати Вальдорф-

ська школа 41), може здатися дивним у наш час – час інформаційного буму, коли, здава-

лося б, слід усіляко прискорювати інтелектуальний розвиток дітей. Проте уповільне-

ний психічний розвиток (якщо причиною цього не є психофізіологічна патологія чи бі-

дне в інформаційному відношенні оточення) може означати підготовку “плацдарму” 

для подальшого прискореного злету у сяячу царину творчості. Недарма деякі великі 

люди (такі, як Г. Андерсен,  А. Ейнштейн, Т. Едісон, Н. Бор та ін.) характеризуються упо-

вільненим розвитком у дитинстві. Причиною уповільненого розгортання лівопівку-

льових здібностей у дітей із затримкою розвитку американські вчені бачать саме у фу-

нкціональній недосконалості лівої півкулі 42. Можна припустити, що у даному випадку 

права творча півкуля одержує можливість повністю розкрити свій потенціал за раху-

нок зменшення еволюційної напруги у процесі функціонального конкурування з лівою 

півкулею. 

Треба відзначити, що розвиток дитини порівняно з  розвитком тварини характери-

зується уповільненням деяких фаз, коли, як показав Х. Грубер, маленькі кошенята ви-

являють перші стадії розвитку стабільного об'єкту у разі його відсутності у полі уваги в 

три місяці. Дитина ж досягає подібного рівня розвитку тільки в дев'ять місяців. Однак 

при цьому кошенята не просуваються у своєму розвитку далі. У зв'язку з цим Ж. Піаже 

питає, “чи не буде в даному разі менша швидкість розвитку дитини фактором її пода-

льшого розвитку?” 43. Можна зробити таке узагальнення: “чим “складнішою” є жива іс-

тота, тим повільніше її розвиток, тим менш вона розвинена в момент народження і тим 

більш пластичний її поведінковий репертуар” 44. 

Звідси випливають важливий висновок про нагальну потребу у комплексному роз-

робленні окремого напряму педагогіки – навчальної казки.   

Історія людства доводить, що казка, притча, билина, міф, байка та інші прийоми ін-

акомовного, метафоричного відображення дійсності виступали та виступають одним із 

найбільш важливих засобів освоєння людьми певного типу культури, своєрідним шля-

хом "входження" в неї, виявляються головним вербальним засобом навчання та вихо-

вання на початкових етапах розвитку людського суспільства. При цьому суттєвим є те, 

що міф, казка містять у собі еталони нормативної поведінки, мудрість народів світу, до-

зволяють прогнозувати події, будувати свою поведінку на основі конструювання моде-

лі світу, виступають при цьому особливим культурологічним феноменом. Казка, міф 

можуть розумітися як специфічна форма підсвідомих ("природжених") ідей архетипів, 

“матриць мислення” людства. 
21. Якщо спостерігається своєрідне кодування майбутньої поведінки людини че-

рез правопівкульові механізми, то можна говорити про парадоксальну стратегію 
виховання дошкільнят у контексті формування в них психологічних установок. 

Людина набуває різноманітного досвіду життя через два канали – емоційно-

чуттєвий (некритичний, емпатійний, ірраціональний, правопівкульовий) та логічний, 

(критичний, вольовий, раціональний, лівопівкульовий). Через чуттєвий канал інфор-

маційні елементи досвіду сприймаються та засвоюються майже миттєво як елементи 

сугестії 45. Через логічний канал досвід сприймається лише як інструментальна й опе-
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раційна сутність, тобто, тут людина вчиться на своєму досвіді, який вона має виробити 

самостійно. 

Важливо зауважити й те, що чуттєвий, сугестивний досвід, який людина набуває у 

дитинстві, і який вона сприймає принципово некритично, в подальшому житті може 

трансформуватися у сферу критичного (лівопівкульового) каналу, де будь-яка позити-

вна установка, що сформувалася у дитинстві, перетворюється на негативну. Це пояс-

нюється тим, що ліва півкуля, на відміну від правої, сприймає світ критичним, вольо-

вим чином (ліва півкуля організує вольове зусилля), тобто, будь-який раціонально-

логічний аналіз потребує використання рефлексії, контрастного мислення. Так, як пи-

ше Е. Берн, коли дитині постійно навіюють щось, коли їй говорять, наприклад, не роби 

цього, вона врешті-решт буде намагатися зробити саме це 46. Таким чином, негативні 

(заборонні) психологічні установки, що вироблені у дитинстві, трансформуються в до-

рослої людини на свою протилежність. Отже, будь-яка психологічна установка, яка ви-

роблена у дитинстві, у дорослої людини прагне бути перетвореною на негативну уста-

новку разом з розвитком лівопівкульового мислення. При цьому процес перетворення 

дитячих установок на негативні установки прямо залежить від міри функціональної 

“диспропорції” півкуль мозку, що зумовлює протиріччя між свідомим та несвідомим 

(тобто лівопівкульовим  та правопівкульовим аспектами психіки). Тому мета освіти 

полягає у сполученні свідомості та підсвідомості, у створенні “парадоксальних” устано-

вок, що здатні інтегрувати психологічні позитивні та негативні установки (а також по-

зитивні та негативні схильності людини, взаємодія між якими може вважатися “джере-

лом продуктивного розвитку особистості” (Е. Фромм 47).  

Проведений покроковий аналіз як результат реалізації стратегій доказово-

евристичної педагогіки дозволив отримати як проміжні, так і кінцеві висновки щодо 

проблематики нашого дослідження.  
(1) Нове як продукт творчості є, з одного боку, результатом творчості Вищого Розуму, а з 

іншого, – постає ідеальною сутністю процесу мислення та свідомості людини, коли людський 

розум виявляється ізоморфним Вищому Розуму (Абсолюту); відтак, творча людина постає Бо-

жественною сутністю, тому цільові орієнтири освітньої системи мають охоплювати сакрально-

релігійні реалії людської цивілізації та спрямовуватися на утвердження Божественного в кож-

ній людській особистості.  

(2) Творчість як процес функціональної єдності півкуль головного мозку людини, що дося-

гається за допомогою злиття теоретико-раціональної і міфо-ірраціональної стратегій пізнання 

і освоєння світу людиною, реалізується на рівні медитації, яка виявляє приплив життєвої енер-

гії, що повертає назад процеси старіння та наповнює нас радістю, а також активізує пізнання 

Істини як парадоксальної єдності протилежностей.  

(3) Завдяки нейтрально-ідеально-парадоксальному – ключовій властивості творчого акту 

та, відповідно, творчих людей, останні характеризуються певними парадоксально-

інтегральними якостями, тому парадокс постає важливим навчально-розвивально-виховним 

ресурсом шкільної системи. 

(4) Якщо ключовим аспектом творчого акту та творчої людини як ініціатора цього акту по-

стає самодетермінація як внутрішня мотивація її поведінки, то ця ж властивість постає і клю-

човою для особистості, "Я" людини, яке за своїм визначенням здатне здійснювати вільні вчин-

ки та виявляє внутрішню мотивацію.  

(5) Особистість людини – це принципово творча, самодетермінована божественна сутність, 

яка внутрішньо притаманна людині (міститься в ній у віртуально-прихованому вигляді і вияв-

ляється потенційним ресурсом її еволюції) та одночасно постає метою її розвитку.   

(6) Для того, щоб виховати самодетерміновану творчу, а тому парадоксальну істоту, слід 

залучати парадоксальне ж багатогранне соціально-педагогічне середовище та відповідні бага-

томірні педагогічні впливи, як і новий напрям педагіки – парадоксоведення (спрямоване на 

вивчення та засвоєння різних логіко-семантичних та онтологічних парадоксів з метою форму-
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вання творчого парадоксального мислення).  

(7) Розвиток людини від правої півкулі до лівою, а від неї до їх функціонального синтезу 

означає, що соціально-педагогічні впливи, які реалізуються на рівні правої півкулі (у дошкіль-

ному та молодшому шкільному віці), трансформуються у певні абстрактно-логічні форми на 

рівні лівої півкулі, яка, таким чином, містить у прихованому вигляді правопівкульовий конкре-

тно-образний матеріал, котрий через певні педагогічні впливи визначає розгортання лівопів-

кульових процесів (у середньому та старшому шкільному віці) та програмує відповідний сце-

нарій життя людини. 

8) Спостерігається своєрідне кодування майбутньої поведінки людини через правопівку-

льову "призму" наочності та образності, що знаходить своє найбільш послідовне відображення 

саме у казковому, метафоричному способі осягнення та освоєння буття, що на рівні дошкільно-

го виховання реалізуються у розвитку педагогіки навчальної казки. 

(9) Наявність механізмів кодування майбутньої поведінки людини через правопівкульові 

механізми дозволяє говорити про парадоксальну стратегію виховання дошкільнят щодо фор-

мування в них психологічних установок. 

(10) Комплексна логіко-евристична педагогіка, процедурні аспекти якої демонструвалися 

у нашому дослідженні, у цілому відповідає сучасній методології психолого-педагогічного нау-

кового дослідження, однак, вона має і певну своєрідність, що дозволяє відносити цю педагогіку 

до окремого напряму педагогічної науки:  

1) Своєрідність логіко-евристичної педагогіки полягає, перш за все, у тому, що вона перед-

бачає чітке покрокове логічне розгортання певних наукових фактів (тверджень) – процедурних 

операторів аналізу певного проблемного дослідницького поля (які нумеруються й оформлю-

ються у чіткі короткі твердження, а у разі необхідності пояснюються й обґрунтовуються).  

2) Крім того, у логіко-евристичній педагогіці залучаються факти з різних предметних галу-

зей сучасного знання, що реалізує міждисциплінарний ресурс педагогічного дискурсу.  

3) Логіко-евристична педагогіка  постає креатинною педагогікою, оскільки вона викорис-

товує як класичні логічні засоби отримання нового знання, так і евристичні методи, сполучаю-

чи абстрактно-логічну (лівопівкульову) та інтуїтивно-евристичну (правопівкульову) стратегії 

пізнання світу. При цьому у логіко-евристічній педагогіці нові педагогічні знання отримуються 

завдяки теоретико-евристичній процедурі через вибудовування різних фактологічних при-

чинно-наслідкових (логічних) ланцюжків та нетривіальних евристичних конфігурацій, які вбу-

довуються у ці ланцюжки, коли педагогічний експеримент може взагалі не використовуватися, 

що дозволяє зосередитись на теоретичному аналізі наявних фактів, яких у сучасній науці вна-

слідок інформаційному буму накопичено дуже багато. 

4) Важливо також, що у разі необхідності результати логіко-евристичної педагогіки мо-

жуть легко оформлюватися у семантичні моделі та структурно-логічні сітки, які слугують чіт-

кими наочними навчально-пояснювальними засобами освоєння педагогами та студентами тієї 

чи іншої педагогічної проблематики.  

За таких умов актуальність комплексної логіко-евристичної педагогіки не викликає сумні-

вів, а перспективами її розвитку вважаємо розробку засобів наочної репрезентації наукових 

результатів, отриманих за допомогою зазначеного нового перспективного напряму психолого-

педагогічних досліджень.   


