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3.2. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ 

 

Інтенсифікація інформаційних потоків, як один із 

головних чинників входження глобалізованого світу в еру 

інформаційного суспільства, відображає кризу класичної 

наукової парадигми та зумовлює поширення тенденції 

сучасної науки до експонентного зростання і поновлення 

знань, постійного розширення та поглиблення сфер наукового 

дослідження. В освітніх документах України зазначено, що 

метою освіти і виховання має бути професійно компетентний, 

ініціативний, творчий громадянин, наділений почуттям 

обов'язку і відповідальності перед суспільством, здатний 

швидко адаптуватися до сучасного світу, характерними рисами 

якого є підвищення ролі особистості, інтелектуалізація її 

діяльності у контексті динамічних змін техніки і технологій, 

неперервного зростання обсягів інформації.  

На початку ХХ сторіччя загальний обсяг знань, які 

виробляло людство, подвоювався кожні десять років. У наш час 

цей процес займає лише рік. Відповідно до прогнозів, у 

недалекому майбутньому загальний обсяг знань буде 

подвоюватися кожні декілька місяців. Ось чому головна 

тенденція сучасного світу – поновлення знань –  передбачає й 

розвиток іншої тенденції, яка визначає спрямованість скоріше 

на цілісність знань, ніж на їх конкретний зміст, оскільки 

експоненціальний темп розвитку нашого надзвичайно 
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динамічного світу приводить до того, що спеціалізовані знання 

втрачають свою прикладну цінність через 10-15 років. 

Все це вимагає побудови такої педагогічної системи, яка б 

забезпечила впровадження в освітню галузь синтетичного 

знання, що формується на основі міждисциплінарних зв’язків. 

Синергетика – один із новітніх наукових напрямів – може 

вважатися провідною галуззю міждисциплінарних досліджень, 

що поширюються на всі сфери суспільного буття. Сучасні 

наукові дослідження засвідчують, що синергетична парадигма 

сприяє глибокому пізнанню таких складних нелінійних 

відкритих систем, як суспільство та різних його підсистем, 

зокрема й освіти [5]. 

Синергетика, як трансдисциплінарна наука, теорія 

самоорганізації складних систем, що еволюціонують, 

намагається заповнити “білі плями”, зумовлені механіцизмом. 

Вивчаючи закони самоорганізації складних систем, 

синергетика репрезентує ті універсальні закони їх розвитку, в 

яких давно назріла нагальна потреба. У цьому процесі 

змінюється статус самого наукового знання, класичної 

парадигми мислення, що в контексті синергетики постає 

парадоксальним, багатозначним, "сутінковим", несе в собі 

творчий потенціал, проникаючи у сферу багатьох наукових 

напрямів, зокрема й у сферу педагогічного знання. Це 

знаходить відображення у царині педагогічної думки й 

зумовлює появу нового педагогічного напряму – педагогічної 

синергетики, становлення якої випливає із актуалізації 

освітньої сфери в контексті розвитку науки і техніки в ХХ 

столітті.  

Зазначимо, що у цьому контексті актуальною є ідея 

всебічно-синергійного розвитку людини, яка реалізується у 

такому психолого-педагогічному напрямі педагогічної думки, 

як акмеологія, яка займається вивченням: закономірностей 

самореалізації творчого потенціалу людей у процесі творчої 

діяльності на шляху до вищих досягнень (вершин); 
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об’єктивних та суб’єктивних чинників, що сприяють чи 

перешкоджають досягненню вершин; закономірностей 

навчання вершинам життя і професіоналізму в діяльності; 

самоосвіти, самоорганізації і самоконтролю; закономірностям 

самовдосконалення, самокорекції і самореорганізації діяльності 

під впливом нових вимог, що йдуть як ззовні, від професії і 

суспільства, розвитку науки, культури, техніки, так і, особливо, 

зсередини, від власних інтересів, потреб і установок, 

усвідомлення своїх здібностей і можливостей, достоїнств і 

недоліків власної діяльності [4]. 

Суттєво, що творчий розвиток особистості педагога 

реалізується у контексті синергетичної ідеї, відповідно до якої, 

талант є сумою талантів. Відтак, синергетика націлена на 

реалізації одного з наріжних завдань сучасної системи освіти – 

на її перехід до творчих, проблемних методів навчання і 

виховання, які забезпечують формування творчої особистості 

[15; 16]. Тим більше, що феномен творчості відноситься до 

таких цінностей людської цивілізації, без яких людина не може 

сформувати свою ментальність, не може бути неповторною та 

вільною. Отже, наріжною методологічною парадигмою в будь-

якій сфері людської діяльності має стати спрямованість на 

творчість [26, с. 315-316]. 

Проблемам розвитку творчої особистості приділяли увагу 

багато вчених (Б.Г. Ананьєв, В.І. Андреєв, В.О. Кан-Калик, 

П.Ф. Кравчук, Н.В. Кичук, Н.В. Кузьміна, В.О. Моляко, 

М.М. Пташник, С.О. Сисоєва, Я.О. Пономарьов, Н.Ф. Тализіна 

та ін.). Останніми роками  написано ряд дисертацій, в яких 

творчість розглядалася як важливий методологічний орієнтир 

вирішення специфічних педагогічних завдань [1; 17–19; 23; 24].   

Відтак, важливим є обговорення проблеми формування 

творчої особистості з позиції синергетичної парадигми, що 

постає метою нашого дослідження.  

Слід сказати, що вищим досягненням людського буття є 

творчість. Творчий порив кидає виклик холодній ентропії 
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смерті, що гасить небесні світила і розвіює попіл згорілих 

життів і доль у лабіринтах світобудови. Творчість інтегрує в 

органічне ціле розрізнені артефакти цивілізації, сплавляючи їх 

у горнилі мудрості, уяви, інтуїції і натхнення в цільний твір 

мистецтва. Творчість завжди надлишкова і багатомірна, 

особливо якщо в одному контексті зливаються і взаємно 

потенціюють один одного різні творчі сфери. Творчість – це 

специфічний вид життєвої активності людини, характерний 

тим, що тут створюється щось нове, оригінальне, неповторне, 

чого ніколи ще не було [6].   

Людська діяльність характеризується двома якісними 

рівнями: імітаційно-репродуктивним (пов'язаним з 

імітаційною, запрограмованою активністю) і конструктивно-

творчим (у рамках якого створюється щось нове). Момент 

створення нового в акті творчості виявляє парадокс розвитку, 

який полягає в тому, що якщо нове виникло зі старого, то воно 

вже міститься в цьому старому в деякому прихованому вигляді 

і не є принципово новим. Тому нове має виникати з дещо 

такого, чого ніколи ще не було, не існувало. Відповідно, 

творчий акт може метафорично розумітися як акт 

божественного творіння, як процес актуалізації принципово 

нової якості, що є предметом аналізу синергетики.  

Синергетика, нова міждисциплінарна галузь знання, 

своєрідна міждисциплінарна рефлексія, наука про відкриті 

дисипативні (нелінійні) системи, що виявляють стани 

динамічного хаосу, невизначеності в момент переходу зі 

старого стану в новий, підвела хаос як явище у ранг наукової 

реальності. Хаос, як джерело нового, є своєрідною умовою 

творчості.  

У психології хаотичному невизначеному стану як 

психологічному джерелу творчості відповідають такі категорії, 

як бісоціація (термін А. Кестлера: бісоціаціативність, на відміну 

від асоціативності, є здатність до створення абсолютно нових, 

нетривіальних зв'язків; це сполучення того, що ніколи ще не 
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було сполучене через вибух двох цілісностей та формування з 

них нової цілісності [20, с. 158]), дипластія (властива тільки 

людині здатність з'єднувати в одному розумовому, 

понятійному контексті несумісні поняття, речі, відносини), 

парадоксальне (багатозначне, сутінкове) мислення [3, с. 10], 

енантиосемія (двоїстість, парадоксальність смислів), 

"операціональна інтеграція" [8, с. 79; 20].  

З позиції викладено вище нетрадиційно-інноваційний 

підхід до формування творчої особистості педагога передбачає 

формування (крім  інтелектуально-образного потенціалу) 

перцептивно-афективної, практико-поведінкової і ціннісно-

світоглядної складових її особистості.  

Передбачається, що в акті творчості бере участь цілісний 

організм людини, всі аспекти його психічної активності. Тому 

творчість продукується тоді, коли ці аспекти виявляють 

високий рівень актуалізації (розвитку і гармонізації).  

У людській істоті умовно можна виділити такі рівні 

психічної діяльності, як перцептивно-афективний (сфера 

відчуттів і емоцій), практико-поведінковий (сфера 

поведінковий реакцій, стилів діяльності, соціальних ролей, 

здатності до контролю дійсності, що виявляється у так званому 

локусі контролю), ціннісно-світоглядний (система ціннісних 

орієнтацій, світогляд), когнітивний (стратегії пізнання світу).  

Синергетична технологія формування творчого 

особистості при цьому базується на таких положеннях 

психолого-педагогічної науки, як [6; 11; 13]: 

1. Істоти, у яких розвинутий пошуковий механізм, що є 

суттєвим для процесу творчості, характеризуються 

емпатійністю, мінімальною агресивністю щодо свого оточення 

та найбільш чутливі до потреби допомогти іншим. Відтак, 

творчість та альтруїзм позитивно взаємокорелюють. При цьому 

творчість є основою розвитку емпатійних здібностей, здатності 

розуміти точку зору іншої людини, формування 

непрагматичної, духовної ціннісно-світоглядної орієнтації 
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особистості.  

2. Творчість передбачає вихід за межі рольових установок 

особистості, вміння дистанціюватися від ситуації готує умови 

для досягнення однієї з головних цілей розвитку людини – 

статусу творчої особистості, оскільки творчість є виходом у 

сферу багатозначного, багатомірного, парадоксального, 

бісоціативного розуміння реальності та її опанування; 

творчість передбачає актуалізацію надситуативності як 

здатності суб’єкта  виходити за межі однозначних конструкцій 

“зовнішньої  доцільності”. 

3. Творчість, що постає однією із цілей розвитку 

особистості, є цілісним утворенням, вона не обмежується 

такими аспектами функціонування психіки людини, як 

образний, логічний, поведінковий та ін., а проявляється на всіх 

рівнях психічної активності людини.  

4. Творчості притаманні синергетичні риси, тому творча 

людина виявляє феномен творчої багатомірності, 

нададдитивності, коли окремий талант людини складається із 

суми її талантів, тому творчі люди виявляються двоїстими, 

парадоксальними, амбівалентними істотами, яким притаманні 

риси, що взаємно виключають одна одну. 

5. Творчі люди орієнтуються на зв'язок предметів та явищ 

світу, вони здатні знаходити приховані властивості предметів 

та встановлювати між цими малоймовірними властивостями 

зв'язок, орієнтуючись на гіпотезувальне світосприйняття – 

здатність до висування багатьох гіпотез, що потребує 

актуалізації нечіткої, "сутінкової", багатозначної логіки 

сприйняття світу. 

6. У талановитих та геніальних людей виявляється 

численніші зв’язки між окремими мозковими полями, коли 

розумові здібності залежать не від розміру мозку, а від кількості 

зв’язків між нейронами і швидкістю їхнього встановлення.  

Загалом, творчість виявляє стан спонтанності свідомості. Як 

пише А.П. Дубров у книзі "Когнітивна психофізика", це немов би 
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стан трансцендентності в певний надособистісний простір 

трансперсонального стану, чи надсвідомості, перебування в 

якому дозволяє людині пережити свою співпричетність цілому, 

доторкнутися до витоку Світу.  

Слід сказати, що завдяки розвитку творчості ми 

переборюємо егоцентричну та егоїстичну позиції людини, 

оскільки творчість – це широко відкриті двері у царину 

життєвого успіху. Людині притаманне прагнення до успіху, 

який сприяє її життєвому самоствердженню. У психолого-

педагогічній науці успіх – це переживання стану радості, 

задоволення від того, що очікуваний результат відповідає 

бажаному, або перебільшив його. Категорія успіху відбиває 

факт найвищого досягнення поставленої мети. На основі цього 

стану можуть сформуватися стійкі почуття задоволення, 

формуються нові, більш сильні мотиви діяльності, змінюється 

рівень самооцінки, самоаналізу, а іноді людина відчуває 

“хвилини щастя”.  

Успішність у процесі навчання (незалежно від навчальної 

дисципліни та типу навчання), переживання успіху у 

навчальній діяльності визначають подальшу життєву 

траєкторію людини, її соціальний статус та загальну 

успішність у майбутньому дорослому житті. Успішність, з 

іншого боку, заперечує егоцентризм (та егоїзм), оскільки саме 

неуспішність має тенденцію викликати захистну реакції – 

підвищену самооцінку, яка є певною функцією егоцентричної 

позицією людини.  

Виходячи із зазначеного, формування творчої особистості 

має бути реалізованим на рівні чотирьох аспектів людини: 

перцептивно-афективного, практично-поведінкового, 

когнітивного та ціннісно-світоглядного.  

Статус творчої особистості педагога на рівні когнітивному 

виявляється у гармонії конкретно-образної і абстрактно-

логічної стратегій переробки інформації людиною (школа 

Шаталова [27], Вальдорфська педагогіка [14]).  
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Статус творчої особистості педагога на рівні перцептивно-

афективному виявляється у функціональному (синестезичному 

[2; 7]) поєднанні сенсорних систем людини (одна або дві з яких 

зазвичай займають домінуючу позицію) – аудіальної, візуальної 

і кінестетичної; це передбачає те, що всі перцептивні канали 

сприйняття дійсності людиною будуть ведучими (техніки 

нейро-лінгвістичного програмування, які все більш починають 

використовуватися у психолого-педагогічній практиці [25]). 

Високий рівень суб’єктивації, який дозволяє сприймати не 

лише живі, але й неживі елементи довкілля як об'єкти, з 

котрими можна налагодити певні людські стосунки якщо не на 

рівні людської психіки (анімізм), то на рівні “невблаганних 

законів природи”, що опосередковують взаємодію людей з 

неживими об'єктами та сповнюють цю взаємодію гармонійним 

характером. Завдяки цьому неживі об'єкти можуть входити у 

загальне поле рольової активності людей та опосередковано 

виконувати там певні ролі, оскільки ці об'єкти 

підпорядковуються законам рольової взаємодії.  

Статус творчої особистості педагога на рівні ціннісно-

світоглядному передбачає занурення людини в ауру 

"поліваріативного" світогляду, що породжує толерантність до 

представників різних ціннісних орієнтацій і відповідає 

принципові багатомірності Істини (гуманістична психологія). 

Високий рівень пасіонарності. Л.М. Гумільов багато зробив для 

утвердження концепції пасіонарності. На думку вченого, саме 

виникнення і подальший розвиток етносів залежить від 

багатьох природних, у тому числі і космічних чинників 

(сонячної активності, магнітних полів та ін.). Але розвиток 

етносів значною мірою також визначається наявністю в них 

особливих людей – пассіонаріїв, що володіють наденергією, 

непереборним прагненням до наміченої цілі, нехай навіть 

ілюзорної. Саме активністю і діяльністю цих людей 

пояснюються, на думку Л.М. Гумільова, головні історичні події 

в житті народів. Пассіонарії (діяльність та активність яких 
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щільно пов'язана з ландшафтом, історичним часом і 

космічними чинниками) впливають  на маси шляхом 

пассіонарської індукції.   

Пасіонарність, за Л.М. Гумільовим, – це здатність людини 

чи певної спільноти підпорядковувати власне життя та 

діяльність досягненню ідеальних цілей, навіть якщо вони є 

ілюзорними, часто при цьому нехтуючи задоволенням власних 

реальних матеріальних потреб [9]. Люди з високим рівнем 

пасіонарності мають тенденцію згуртовуватися навколо певної 

надцінної соціальної ідеї (ідеалу), яка має для них самостійне 

значення, а не служить засобом задоволення матеріальних 

потреб. Тут виявляється так званий соціабельний аспект 

пасіонарності, який слід відрізняти від маніакального аспекту, 

що є психічною патологією. Діагностування фактору 

пасіонарності проводиться через опитування в контексті 

суджень, що виявляють “–” і “+” фактори пасіонарності: “–” 

фактор виявляється для людини, коли для неї важливіше 

спокійне, забезпечене життя, а не служіння ідеї. “+” фактор 

виявляться для людини, для котрої важливіше служити ідеї, а 

не спокійне, забезпечене життя [29].   

Ясно, що пасіонарність, як ідеальна спрямованість людини, 

виражає ситуацію, коли для людини віртуальна (уявна) 

реальність постає потужним мотиваційним фактором 

поведінки. Дійсна ж реальність виявляється такою, де людина 

не може реалізувати себе як особистість (так звана проблема 

зайвих людей). Ми вважаємо, що дана ситуація у більшості 

випадків сприяє розвитку маніакального аспекту 

пасіонарності.  

Соціабельний аспект пасіонарності формується й у ситуації 

націленості на віртуальну реальність (на ідеал), коли людина 

спрямована у майбутнє, коли це поки що неіснуюче 

(віртуальне) майбутнє постає потужним мотиваційним 

фактором життєдіяльності людини. Таким чином, формування 

рефлексіі майбутнього (вміння передбачати наслідки певних 
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подій) є важливим моментом розвитку соціабельного аспекту 

пасіонарності.  

Статус творчої особистості педагога на рівні діяльнісно-

поведінковому передбачає розширення рольового репертуару 

студентів, що дозволяє успішно виконувати різні соціальні ролі 

і виявляти активність у руслі різних стилів діяльності. 

У цілому можна виокремити деякі конкретні методики 

розвитку творчої особистості, що передбачає і певну 

психологічну корекцію особистості людини. Це й традиційні 

навчальні заходи розвитку інтелекту, а також методи інтеграції 

свідомості і підсвідомого, розвитку метафоричного, 

парадоксального, багатозначного світосприймання. Це й 

використання методу евритмії (як особливого виду мистецтва, 

застосованого у системі вальдорфських шкіл: синтез думки і 

слова, кольору і музики, рухів тіла і душі), ігрових методик, 

технік нейро-лінгвістичного програмування по 

“розкріпаченню” витиснутих сенсорних модальностей 

людини, що дозволяє їй включатися у процес предметно-

перетворювальної діяльності всім цілісним організмом, 

оскільки відчуженість однієї з сенсорних модальностей у 

процесі конструктивно-творчої взаємодії зі світом призводить 

до розширення „кола” відчуженостей людини.  Це й розвиток 

рольового аспекту людини, що можна досягти за допомогою 

імаготерапії Дж. Волпера, рольових ігор, психодрами 

Дж. Морено, які дозволяють значно розширити рольовий 

репертуар людини. Це й методики з розвитку надситуативної 

активності як спроможності рефлексувати майбутнє, тобто 

існувати в потенційно-можливому вимірі, що досягається за 

допомогою когнітивно-світоглядних терапій і корегуючих 

методів (спрямованих на подолання перекручувань у засобах 

прийому, переробки і структурування інформації у процесі 

когнітивної репрезентації світу й “Я”, що зумовлює 

формування дезадаптивних когнітивних схем). Це й методики 

катарсису, символдрами, відреагування, холотропної терапії, 
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самовираження і корекції за допомогою мистецтва. 

Синергетичний підхід до формування творчої особистості 

педагога ґрунтується на розроблених нами специфічних 

категоріальних блоках, які обґрунтовується завдяки адаптації 

принципів синергетики до педагогічності дійсності. 

Розглянемо ці блоки.  
1. Природна самоорганізація, самодетермінованість педагогічних об’єктів. 

Сутність синергетичного підходу тут полягає у виявленні і пізнанні 

загальних закономірностей, що керують процесами самоорганізації в 

різних системах природи, коли сам синергетичний підхід передбачає 

врахування природної самоорганізації суб'єкта або об'єкта. 

Самоорганізація у площині педагогіки – це процес або сукупність 

процесів, що відбуваються в системі, сприяють підтримці її 

оптимального функціонування та процесу самокристалізації, 

самовідновленню і самозміні даної системи освіти.  

2. Неврівноважена динаміка, флуктуації, стан нестійкості. Суть 

синергетичного підходу в системі освіти полягає також в аналізі 

аналогій протікання різних процесів поблизу точки нестійкості, 

оскільки спільність нелінійних процесів у відкритих (дисипативних) 

системах дозволяє описувати явища із різних предметних галузей за 

допомогою близьких математичних моделей. Флуктуація, нестійкість – 

це постійні зміни, коливання і відхилення, що виявляє стан 

нестабільності, нерівномірності, неврівноваженості розвитку 

педагогічних систем. Сам стан нестійкості нелінійного середовища у 

площині педагогіки – це  невизначеність і можливість вибору, а 

здатність до цього варто вважати життєво важливою якістю людини, що 

знаходиться в критичних ситуаціях, аномальний умовах існування і 

виживання.  

3. Хаотичність процесів. Хаос у педагогіці – це виникнення ситуацій 

невизначеності, відсутність єдиного рішення і підходу, проблемна 

ситуація, неорганізовані і спонтанні устремління вихованця. Відтак, 

концепція синергізму та синергетичний підхід, як відзначає С.Ф. 

Клепко, передбачає, що в сучасній освіті не слід долати хаос знань, 

навчального процесу, особистості, а слід навчитися робити його 

творчим, використовуючи ідеї синергетики, яка вивчає процеси 

самоорганізації, сталості, розпаду та відродження різноманітних 

структур живої та неживої матерії. Тому навчальному процесові слід 

надавати самоорганізованого, творчого характеру, оскільки цей процес 
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має нелінійну природу. Не випадково, в сучасній освіті починає все 

більш домінувати тенденція відходу від “книжної школи навчання”, а 

об’єктом освіти визначається не сукупність певних знань, а сукупність 

предметів, ситуацій, подій, явищ, які куди багатші за їхні образи у 

поняттях і теоріях. Таким чином, саме з позиції синергетики в навчанні 

немає абсолютної безструктурності, абсолютного безладдя; навіть хаос 

стає предметом науки, коли й хаос, і випадковість, і дезорганізація 

можуть бути не тільки руйнівними, але й за певних обставин містять у 

собі творчий і конструктивний початок, тому синергетична концепція 

може сприяти глибокому пізнанню таких складних, нелінійних 

відкритих систем, що еволюціонують, як суспільство, різні його 

підсистеми, у тому числі системи освіти. 

4. Відкритість (дисипативність) педагогічних систем, їх саморозвиток, 

самодетермінізм. Синергетичний підхід у педагогіці дозволяє розширити 

теоретичний та практичний обрій аналізу педагогічних явищ, коли, 

наприклад, викладача, педагога можна розглядати як відкриту систему, 

що саморозвивається, що не знаходиться в рівновазі, але має стійкість за 

рахунок самоорганізації хаосу потенційних станів у певних структурах і 

володіє великими власними можливостями для саморозвитку з 

навколишнім середовищем.  

5. Нелінійність, біфуркаційність освітніх процесів. Синергетичний 

підхід до освіти передбачає актуалізацію навчальної діяльності як 

нелінійну ситуацію, коли синергетичний підхід до освіти полягає в 

стимулюючій, потенціюючій або пробуджуючій освіті як відкритті 

учнем себе в процесі  співробітництва із самим собою. Нелінійність – це 

розвиток освітніх систем нелінійним чином, коли через певні проміжки 

часу виявляються точки біфуркації (альтернативні розвилки 

можливостей, критичний момент невизначеності майбутнього 

розвитку), завдяки яким розвиток втрачає лінійну визначеність.  

6. Імовірнісність, випадковість, багатомірність педагогічних явищ. 

Синергетичний підхід до аналізу науково-педагогічного знання й 

педагогічної думки орієнтує дослідника на багатомірність, 

багатокомпонентність і поліфонічність (альтернативність і 

варіативність) пізнаваних процесів, виявлення в них нерозкритих або 

недостатньо розкритих потенційних, імовірнісних станів, визнання 

великої ролі випадковості в їхньому розвитку. Випадковість у педагогіці 

– це відхід від твердих навчальних програм, актуальність імпровізації, 
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інтуїції, здатності змінювати весь сценарій заняття через, здавалося б, 

випадкові репліки вихованця або ж іншої "малої" події.  

7. Атракторність педагогічних процесів. Атрактори – відносно стійкі 

можливі стани, на які виходять процеси еволюції у відкритих 

нелінійних середовищах, коли можна судити про певну зумовленість 

майбутнього, тобто про те, що майбутній стан системи як би "притягує, 

організовує, формує, змінює" сьогодення. У педагогіці атрактором може 

бути відповідне соціальне замовлення, реалізоване в освітніх цілях, що 

виражає об’єктивні тенденції розвитку соціуму. Так, як пише 

А.В. Євтодюк, відповідно до синергетичного підходу, формула “завдання 

породжує орган” (що є законом будь-якої еволюції) виявляє принцип 

природності процесу, коли завдання розвитку суспільства на 

динамічній фазі його історичного розвитку приводять до певної  

диференціації освіти, а, отже, і до її наступного структурування, коли 

історичні реалії переконують, що синергетично-узгоджений суспільний 

розвиток передбачає планомірне відтворення людством синтезу 

академічно-наукових і практичних знань, що врешті-решт дозволяє 

забезпечувати умови своєчасного й ефективного розв'язання 

різноманітних практичних завдань. Тобто синергетичний підхід до 

навчального процесу полягає в тому, щоб адекватно  сформулювати 

стратегічні цілі освіти і зрозуміти, що тут виявляється параметрами 

порядку, які визначають хід процесу навчальної діяльності як у 

процесуальному, так і телеологічному  (утворенні цілі) планах.  

Суттєво, що застосування зазначених категорій синергетичного 

підходу в педагогіці постає важливою умовою концептуалізації 

методу аналізу розвитку педагогічної думки. У першому наближенні 

можна сказати, що сутність цього методу полягає у використанні 

певних категорій синергетичного підходу під час аналізу 

педагогічних явищ, які за допомогою цієї аналітичної процедури  

сповнюються новим сенсом. Так, зазначені категорії 

синергетичного підходу до аналізу освітніх систем у педагогіці 

(що утворюють закони системного синергізму: закон систем, 

закон гармонії, закон системогенезу, закон руху, закон 

розвитку і саморозвитку, закон узгодженості, закон 

синергетизму передбачають актуалізацію принципів 

активності, діалогічності, самостійності, ініціативи, творчості, 
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коли учасники навчально-виховного процесу постають 

відкритими саморегулюючими, самодетермінованими 

системами, що прагнуть до розвитку суб’єктності, виявляють 

(зокрема, у рамках дистанційних форм навчальної діяльності) 

волю до вибору стратегії індивідуального життєвого шляху, 

освітніх програм, курсів, глибини їхнього змісту і самого 

викладача.  

У цьому процесі важливим є й те, що на нього, з погляду 

синергетики, істотно впливають особистісні якості педагога, 

сповнені синергетичного змісту: нелінійний стиль мислення; 

неоднозначність теоретичних побудов, концептуальний і 

методологічний плюралізм; сполучення абстрактно-логічних і 

образно-інтуїтивних, раціональних та ірраціональних способів 

мислення; творчий стиль, конкретність мислення при вмінні 

виділяти головне; почуття міри у використанні тих або інших 

методів викладання; емоційна чуйність, контактність у 

спілкуванні. При цьому, як пише А.Г. Шевцов, керівний вплив 

педагога має бути не стільки синергетично потужним, скільки 

правильно топологічно організованим. Не вкладена енергія та 

ресурси дидактичних засобів, не інтенсивність впливу, а його 

ефективна топологічна конфігурація, відповідна "архітектура" 

резонансних точок навчально-виховного процесу є найбільш 

істотними у цьому процесі. Суттєво, що вміння адекватно 

проектувати топологію педагогічного процесу завжди було 

одним із головних герменевтичних критеріїв педагогічної 

майстерності. 

Зазначене вище дозволяє побудувати систему підготовки 

педагогів у ВНЗ (таблиця 1).  

Відтак, одним із головних парадигмальних наслідків 

використання синергетичного підходу в педагогіці другої 

половини ХХ століття є нова постановка навчально-виховної 

мети (формування гармонійної творчої самодетермінованої 

особистості, здатної до керування своїм розвитком), оскільки цей 
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підхід звільняє педагогічний простір від однолінійності і 

штампів, відкриває поліфункціональність і багатомірність 

гіпотез і теорій, створюючи при цьому нові умови для 

розкриття творчих здібностей, що формуються у 

феноменологічній площині "точок біфуркації". Саме у точках 

біфуркації, що являють собою альтернативні розвилки 

процесуальних можливостей та мають імовірнісний характер, 

виникають сприятливі умови для вивчення та моделювання 

різних ситуацій, вибудовування разом із вихованцями творчих 

шляхів розвитку, пошуку пояснення механізмів виникнення 

нового.  

Таблиця 1 

Практична реалізація синергетичних принципів   
у контексті функціонування освітньої системи педагогічного ВНЗ 

 

ПРИНЦИПИ 
Педагогічний зміст реалізації принципів як головні 

напрямки синергізації освітнього простоту педагогічного 
ВНЗ 

 

 

 

1. Принцип 

незамкнутості, 

відкритості 

педагогічної 

системи  та її 

підсистем 

зовнішньому 

середовищу 

Суб’єкт-суб’єктний характер взаємин у навчально-виховному 

процесі; гуманізація, фасилітація, природовідповідність, 

самоврядування; взаємодія і взаємообмін інформацією і 

"енергією" з навколишнім середовищем, що позначається на 

таких моментах педагогічного процесу, як рефлексивність 

педагогічної системи, діагностованість перебігу педагогічних 

процесів та актуалізація зворотного зв’язку; міжпредметність, 

відкритість до педагогічних новацій, до інших предметних 

областей сучасної науки; до глобалізаційних процесів; 

відкритість до світу на особистісному рівні кожного учасника 

навчально-виховного процесу; афективно-перцептивна 

відкритість вихованця соціальному середовищу; активність 

педагогічної системи; єдність навчання та виховання; 

"відкритий", "дистанційний" тип освіти впродовж життя.  

У діяльності педагога відкритість позначається у відновленні 

та переструктуванні змісту, методів і форм навчання та 

виховання з урахуванням таких чинників, як відкритість, 

самоорганізація, саморозвиток, креативність і нелінійність 

мислення, керування і самоврядування тощо. 
 

 

 

2. Принцип 

самоорганізації та 

Формування в системі активного, багатогранного навчально-

педагогічного середовища; самоорганізація, утвердження 

учнівського та студентського самоврядування; широта та 

різнобічність психолого-педагогічних впливів на вихованця, 

спрямованість виховних впливів на цілісну людину у всьому 

розмаїтті її соціально-психологічних, соматичних, духовних 
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цілісності 

освітньої системи 

аспектів; велика увага приділяється кооперативним, 

когерентним діям великого числа елементів та чинників, що 

передбачає розмаїття елементів навчально-виховного 

середовища, наявність великої кількості елементів навчально-

виховного процесу, навчально-виховних засобів, впливів, 

аспектів людини, що залучаються у цей процес; багатогранність 

розвитку людини ("талант – синтез талантів"). 

3. Атракторність 

та 

гомеостатичність 

педагогічної 

системи як її 

еволюційний ресурс 

Визначається наявністю цілей, на яких спрямована 

структуралізація педагогічної системи та її функціонування; 

при цьому мета навчально-виховного процесу має 

орієнтуватися на розвиток особистості вихованця, на 

формування ціннісних орієнтацій, творчої особистості, що 

саморозвивається, на формування багатомірного, 

багатопланового творчого мислення за рахунок 

функціонального узгодження стратегій обробки інформації 

лівою та правою півкулями мозку. 

4. Принципи 

нестійкості, 

біфуркаційності, 

флуктуаційності, 

динамічної 

ієрархічності, 

педагогічної 

системи, її 

відкритість до 

надмалої дії   

Зумовлюється перебуванням відкритих систем у нестійкому, 

нелінійному стані та характеризує сам еволюційних процес, 

коли системи саме на рівні нестійкості, на межі між старим і 

новим еволюційним станом перебувають у динамічному 

метаморфозному стані самозміни, відкриваючись до 

резонансних впливів зовнішнього середовища, особливо до 

надмалих впливів мотиваційного й корегуючого характеру.  

5. Принцип 

ієрархічної 

цілісності 

освітньої системи, 

який виявляє 

пов’язані із ним 

принципи  

нелінійності, 

когерентності, 

адитивності (ціле 

більше частин), 

емерджентності 

(наявність нових 

системних якостей 

системи, які не є 

сумою якостей її 

елементів)  

Відновлення системи шляхом загибелі старого порядку, хаосу і 

народження нового; зміст і закономірності рівня навчальної 

дисципліни не можуть бути зведені до складу і закономірностей 

рівня цілого навчального матеріалу; освітня система стимулює 

учасників навчально-виховного процесу на пізнання цілісних, 

міждисциплінарних, фундаментальних, глибинних, глобальних 

законів та закономірностей світу, орієнтацію на синтез знань;  

особистісна самодетермінація, актуалізація внутрішньої, 

глибинної мотивації досягнення певних цілей через творчі 

форми навчальної діяльності; педагогічна система сама обирає 

шлях свого розвитку, що передбачає такі синергетичні 

особливості останнього, як резонанси, невизначеність, 

імовірність, випадковість, хаос. 

6. Імовірнісний, 

надситуативний, 

самоактуалізаційн

ий, 

Відкритість невизначеності, творчості, імпровізації, 

експерименту, процесам самоактуалізації; резонансний 

характер керування педагогічними процесами, їх 



 17 

самодетерміновани

й характер 

педпроцесу 

людиномірний, суб’єкт-суб’єктний характер.  

7. Принцип 

відносності 

інтерпретацій 

предмету 

спостереження 

Обмеженість і відносність наших уявлень про систему, що 

можна конкретизувати як відносність інтерпретацій щодо 

масштабу спостережень і кінцевому очікуваному результаті, 

коли "спостерігачі" різних ієрархічних рівнів процесу навчання 

по-різному уявляють моделі педагогічної діяльності і тільки 

комунікація між ними дозволяє уявити всю цілісність – 

педагогічну діяльність, що передбачає активну взаємодію 

педагогів, які відносяться до різних предметних циклів 

навчання, їх відкритість інноваціям.  
8 Принцип 

синергізації 

педагогічної 

системи 

Утвердження міжпредметного характеру змістової орієнтації 

педагогічної системи, безпосереднє використання методології 

синергетики у її побудові. 

 

Творчість передбачає також і самодетермінацію 

особистості, розвиток механізмів рефлексії. Таким чином, як 

зазначає Б.М. Бім-Бад, одним із найбільш важливих моментів в 

освіті й навчальній діяльності як творчого процесу є 

усвідомлення способів пізнання, вміння перевіряти саме 

мислення, його шляхи, надійність методів, критичне вміння 

відмовитися заради істини від своїх попередніх, постійно 

недостатніх знань, від упередженості та суб'єктивізму. 

Якщо одним із головних пріоритетів освіти є гармонійна, 

творча особистість педагога, здатна до самодетермінації, то з 

позиції викладеного вище, синергетичний підхід в освіті 

передбачає реалізацію таких принципів формування творчої 

особистості педагога, як:  
1) Принцип визнання самоцінності кожної особистості, яка тут 

розуміється як відкрита можливість.  

2) Принцип флуктуації (відхилення) творчого мислення, який 

наголошує на факті, що будь-яка функціональна система не є 

стабільною, у ній неминуче накопичуються відхилення, що можуть 

призвести до хаосу і навіть викликати її розпад. Тут процес 

самоусвідомлення приводить до "порядку через флуктуацію".  

3) Принцип суперечливості процесу розвитку творчих здібностей, 

який передбачає, що самоорганізація можлива при неоднорідності 

системи, за наявності неврівноважних структур, а сам розвиток тут 
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розуміється як самоактуалізація наявних потенційних можливостей 

системи, а не як наведення порядку ззовні.  

4) Принцип дисипації (самовибудовування) творчих здібностей, 

який базується на положенні синергетики, що у результаті 

флуктуаційних змін, які відбуваються в системі, розпочинається процес 

дисипації – самовибудовування регулярної структури на рівні 

кооперативної, узгодженої взаємодії складових, що утворюють нову 

стаціонарну структуру.  

5) Принцип єдиного темпосвіту (темпу розвитку) учасників 

навчального процесу і розвитку творчих здібностей у цьому процесі, 

коли під час еволюції відкриті неврівноважені системи інтегруються в 

складні цілісні структури, що розвиваються в різному темпі.  

6) Принцип вікової сенситивності в розвитку творчих здібностей 

педагога, коли у динамічній, постійно мінливій моделі розвитку 

особистості творчі здібності можна уявити у вигляді можливостей, що 

флуктуціюють, відкриваються та закриваються, де момент відкриття є 

моментом істини, актом сенситивності. Якщо цей момент буде 

упущений, то багато здібностей уже не зможуть розкритися повною 

мірою. 

Загалом, синергетича парадигма розвитку особистості 
професіонала-педагога реалізує загальну синергетичну схему 
чергування процесів ієрархізації та деієрархізації в розвитку 
будь-яких соціальних систем: 

Ієрархізація  

1  

Деієрархізація 

1 

Ієрархізація 

 2 

Деієрархізація 

2 

Ієрархізація  

3 

 

Процес ієрархізації   

педагогічної системи   

Процес деієрархізації   

педагогічної системи  

Процес ієрархізації   

педагогічної системи   

 

Рис. 1. Синергетичне розуміння чергування процесів ієрархізації та 

деієрархізації в розвитку соціальних систем 
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А.К. Маркова в якості критерію виокремлення етапів 
становлення професіонала вибрала рівні професіоналізму 
особистості. Вона виділяє 5 рівнів і 9 етапів:  

1) допрофесіоналізм, на якому відбувається первинне 
ознайомлення з професією;  

2) професіоналізм, який складається з трьох етапів: а) 
адаптації до професії; б) самоактуалізації в професії; в) вільне 
володіння професією у формі майстерності;  

3) суперпрофесіоналізм, який також складається з трьох 
етапів: а) вільне володіння професією у формі творчості; б) 
опанування низкою суміжних професій; в) творче 
самопроектування себе як особистості;  

4) непрофесіоналізм – виконання праці за професійно 
деформованими нормами на тлі деформації особистості;  

5) післяпрофесіоналізм завершення професійної 
діяльності. 

На етапі професіоналізму ми виявляємо синергетичну 
схему розвитку фахівця, який рухається від адаптації 
(усталений, ієрархічний стан) до самоактуалізації 
(дезінтегрований біфуркаційний, дезієрархічний стан), а від 
неї до нового рівня адаптації (майстерність як усталений стиль 
діяльності, сповнений творчим змістом).  

Зазначимо, що наше дослідження, яке підтверджує 
високий евристичний потенціал синергетичного підходу до 
аналізу освітніх реалій та тенденцій розвитку вітчизняної 
педагогічної думки другої половини ХХ століття, не вичерпує 
всіх аспектів проблеми та виявляє потребу в організації більш 
детальних досліджень зазначеної проблеми як в історико-
педагогічному контексті, так і в сфері виховних та 
дидактичних технологій. Особливо важливим можна вважати 
дослідження перспектив використання синергетичного 
підходу в педагогічному проектуванні та педагогічній 
інноватиці.   
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