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УТОЧНЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОННЯТЄВОГО  

АПАРАТУ КРЕАТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

Обосновывается, что творчество, одаренность и интеллект имеют определенную 

генетическую связь, которая реализуется в процессе развития человека: он развивается от 

состояния одаренности, характеризующегося функциями правого полушария головного 

мозга, которые реализуют многозначное, эмоционально-образное отражение 

действительности, высокую аффектно-перцептивную сензитивность, что являются 

признаками именно одаренности – того правополушарного развивающего потенциала 

человека, который должен сублимироваться в левополушарные интеллектуальные 

(аналитические, абстрактно-логические) формы психической деятельности. На третьем 

этапе развития человека интеграция право- и левополушарных функций обнаруживает 

психофизиологическую базу для творческого (парадоксального, диалектического) мышления 

и освоения действительности. 

Ключевые слова: одаренность, интеллект, творчество, талант, полушарные функции, 

психическая деятельность, творческое парадоксальное мышление. 
 

It is grounded, that creativity, giftedness and intellect have certain genetic ties being be 

realized in the process of man's  development: he develops from the state of giftedness, 

characterized by the functions of right hemisphere of the cerebrum realizing multiple, emotional 

and image reflection of reality, high affective and perceptive sensitivity being the indicators the 

very giftedness – that right hemispheric developing potential of man which must be sublimated into 

left hemispheric intellectual (analytical, abstract and logical) forms of psychical activity. On the 

third stage of man's development the unification of right- and l left hemispheric reveal the 

psychophysiological basis for creative (paradoxical, dialectical) thinking and mastering of reality. 

Keywords: giftedness, intellect, creativity, hemispheric functions, talent, psychical activity, 

creative paradoxical thinking. 

 

Аналіз сучасної соціокультурної ситуації в Україні засвідчує, що в нашій країні 

реалізується програма, орієнтовна на підтримку обдарованої молоді, що, у свою чергу, 

зумовлює поглиблення дослідження проблем обдарованості та інтелектуального розвитку 

молодих людей. Це знаходить втілення у таких дослідницьких напрямах, як: вивчення 

наукових підходів до розуміння психологічних основ та структури обдарованості й інтелекту 

(Дж. Гілфорд, В. Сієрвальд, К. Перлет, Б.Ф. Скіннер, К. Тейлор, П. Торранс та ін. – у 

закордонних джерелах; О.Є. Антонова, Н.С. Лейтес, О.М. Матюшкін, В.О. Моляко, 

Б.Д. Шадріков та ін. – у вітчизняних джерелах); психологічні концепції інтелекту і творчості 

(Г.Ю. Айзенк, Дж. Гілфорд, Р. Стернберг, К. Хеллер, М.Л. Смульсон, Д.В. Ушаков та ін.); 

формування та розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості 

(Д.Б. Богоявленська, В.Н. Дружинін, О.І. Кульчицька, С.Д. Максименко, О.М. Матюшкін, 

В.О. Моляко, М.М. Поташник, С.О. Сисоєва та ін.); ґенеза, виявлення та розвиток 



 

 

обдарованості й інтелекту на різних вікових етапах (А.В. Брушлінський, Ю.З. Гіль бух, 

В.В. Давидов, Б.Д. Ельконін, В.А. Крутенький, О.І. Кульчицька, В.Ф. Паламарчук, 

Б.М. Теплов та ін.). 

Особливо важливим постає з'ясування функціонального та генетичного зв’язку між 

фундаментальними категоріями сучасної психолого-педагогічної науки, зокрема й 

креативної педагогіки – обдарованості, таланту, творчості, інтелекту, креативності, 

що стали своєрідними сенсоутворювальними стрижнями наукового пошуку сучасної епохи. 

Цьому й присвячується наша стаття.  

Психолого-педагогічні дослідження виявляться певні показники творчості й 

креативності, а саме [2–7]: 

1. Істоти, у яких розвинутий пошуковий механізм, що є суттєвим для процесу 

творчості, характеризуються мінімальною агресивністю щодо свого оточення та найбільш 

чутливі до потреби допомогти іншим, коли  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 особистості. Відтак, у творчих людей сильно розвинене 

почуття справедливості, присутня жива реакція на правду, справедливість, гармонію, 

природу. Розвинене почуття гармонічної організації суспільного та природного оточення. 

Висока відданість справі, прагнення все довести до досконалості. Автономна система 

цінностей, встановлення високих вимог до себе на інших людей. Не схильність до 

конформізму, заглибленість у філософські проблеми.  

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 мислення та 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.  Здатність тримати у полі уваги одночасно декілька явищ та 

сприймати зв'язки, стосунки, відношення між явищами. Різнобічні, багатогранні інтереси та 

спонтанність поведінки, спрямованість на справи, які часто не мають практичної значущості. 

Висока здатність сприйняття смислових невизначеностей, відкритість до парадоксів  

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.  

7. Творчість передбачає iнтеграцiю активного та пасивного підходів до освоєння світу. 

З одного боку, творчість є правопівкульова діяльність головного мозку людини, характерною 

рисою якої є синтетичне, цілісне сприйняття дійсності. З іншого – для творчості як процесу 

побудови нових смислів необхідне множинно-аналітичне середовище, яке сприймається на 

рівні лівої півкулі головного мозку людини, що багате на множинність понять та 

концептуальних схем. Творчість саме й передбачає сполучення “правого” та “лівого” 

принципів життєдіяльності людини, коли єдине i множинне зливаються, коли людина, що 



 

 

характеризується правопівкульовим прагненням до єдності, здатна оперувати 

лiвопiвкульовими атомарними категоріями, з'єднуючи їх та створюючи нові унікальні 

смисли. 

8. Здатність рефлектувати, уявляти та передбачати наслідки людських дій, підвищена 

вразливість (людина, сприйняття якої випереджує її операціональні можливості, знаходиться 

у стані стресу).  

9. Розвиток почуття гумору, здатності до відстороненості, дистанціювання від наявної 

ситуації, вміння подивитись на себе з іншої точки зору, вміння перейматися почуттями 

інших (емпатійні вміння). Критичне ставлення до своїх досягнень.  

10. Інтелектуальні здібності, висока здатність до навчання, психомоторні здібності, 

творче мислення, винахідливість, висока пошукова активність, тобто спрямованість на 

вирішення оригінальних проблем, на пізнання нового.  Висока здатність до актів художнього 

самовираження, багатий світ фантастичних, уявних побудов. Поєднання емоційності та 

багатої вербальної активності. Певні екстрасенсорні здібності, глибоке реагування на 

невербальні стосунки.  

11. Можна диференціювати окремі, часто достатньо суперечливі, характеристики 

емоційної сфери творчих особистостей: підвищену чутливість (Р.Кеттел), імпульсивність 

(Ф.Баррон), високий енергетичний рівень, підвищену сприйнятливість (К.Текекс), 

неповторне поєднання деяких акцентуйованих рис особистості (Л.Б.Єрмолаєва-Томіна), 

відхилення від шаблону у поведінці, впертість (У.В.Кала), емоційну забарвленість окремих 

процесів, емоційне ставлення, вплив почуттів на суб’єктивне оцінювання, емоційне 

занурення у діяльність (В.О.Моляко), емоційну сензитивність та лабільність (ригідність), 

високий рівень емоційної збудливості (В.М.Козленко). Зазначена підвищена емоційність, 

відповідно до інформаційної теорії емоцій П.К. Сімонова (відповідно до якої емоції – це 

результат дефіциту актуальної інформації, а остання відображає міру невизначеності), 

означає потреба творчих особистостей в інформації, тобто відкритість до невизначеності. 

12. Творчість людини виявляє тісний зв'язок з обдарованістю, однією з наріжних 

особливостей якої є здатність до творчих актів, коли розвиток творчої особистості має 

спрямовуватися на якості, що присутні обдарованим особистостям.  

13. Формування здатності до творчості як вищої самодостатньої, самостимулюючої та 

самостійної цінності, що випливає з пошукової активності (інстинктивно характерної для 

всіх живих істот) приводить до того, що творча людина, спрямовуючись на творчу 

активність як автономну самоцінну сутність, звільняється від “принципу корисності” та 

починає сприймати іншу людську істоту, потенційного носія творчості, як вищу 

самодостатню цінність.  

14. Фундаментальні дослідження Термена (1959), що довели стабільність показників 

інтелекту за шкалою Станфорт-Біне, привели до того, що впродовж багатьох років високий 

інтелект, встановлений за допомогою відповідних тестів, служив робочим визначенням 

обдарованості і, відповідно, творчості. 

Відтак можна говорити про тісний феноменологічний зв'язок між такими 

характеристиками людини, як творчість, обдарованість, інтелект, талант, 

креативність. Генетичний аспект цього зв’язку можна проілюструвати за допомогою 

японського прислів’я: "у 5 років дитина – геній, у десять – талановита істота, у 20 років – 

звичайна людина".  

Для того, щоб виявити генетичний зв'язок між категоріями, яки розглядаються, 

доцільно проаналізувати концепцію функціональної асиметрії мозку людини [1]. 

Як свідчить аналіз наукових джерел, півкулі головного мозку людини (які постають 

найбільш евристичним аналітичним засобом розв’язання задач нашого дослідження) можна 

розглядати психофізіологічним фокусом людського організму, оскільки з їх функціями 

прямо або побічно пов'язані такі аспекти людської істоти, як механізми цілеутворювання і 

пошуку (вибору) способів досягнення мети, енергетична й інформаційна регуляція 

поведінки, емпатія і рефлексія, екстраверсія й інтроверсія, довільна 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 негативним зворотнім зв’язком та ін. Автоматична 

мимовільна дія включається в правопівкульову, 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 низькочастотні (рефлексія, шизотимність, холодноемоційні 

реакції), коли шизотивний тип людини орієнтується на потенційно-можливий аспект 

реальності, а циклотимний – актуально-дійсний.  

Слід зазначити, що в цілому правопівкульова стратегія сприйняття, мислення й 

освоєння світу є емоційно-образним, конкретно-експресивним, цілісно-синкретичним 

світобаченням, що формує багатозначний лінгвістичний і мотиваційно-смисловий контексти 

віддзеркалення дійсності, "пробуджує" такі форми суспільної свідомості, як мистецтво і 

релігія. Лівопівкульова стратегія, навпаки, є абстрактно-логічним, понятійно-

концептуальним, дискретно-множинним світосприйняттям, що формує однозначний 

лінгвістичний і мотиваційно-смисловий контексти віддзеркалення навколишнього світу і що 

актуалізує науку і філософію. 

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

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 перетворюється на дитину 

з її пластичною психікою і безпосередністю сприйняття світу (що є, певною мірою, 

акмеологічним ідеалом). Можна сказати, що розвиток людини проходить від 

правопівкульового аспекту психіки (у немовляти обидві півкулі функціонують як єдине ціле 

в основному за принципом правої півкулі) до лівопівкульового, а від нього – до 

функціонального стану півкульового синтезу. Якщо брати до уваги, що права півкуля 

функціонує в теперішньому часі зі спрямованістю у минуле, а ліва – в теперішньому часі зі 

спрямованістю у майбутнє, то можна стверджувати, що розвиток людини природним чином 

йде від минулого до майбутньому, а від нього – до синтезу минулого і майбутнього, коли 

просторово-часова дихотомія буття нівелюється і людина звільняється від "прокляття 

Кроноса", яке споконвічно 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". 

Розглянута еволюційна парадигма універсальна, оскільки вона відображає загальне 

правило руху як форми буття матерії, що реалізується як процес зміни станів дискретності і 

континуальності в розвитку тих або інших предметів і явищ.   

У стані функціональної активності правої півкулі, яка притаманна релігійно-

міфологічному світосприйняттю, людина емпатийно сполучається зі своїм оточенням, що 

сприймається цілісно, багатозначно, метафорично; тут виявляється релігійний феномен 

довіри, здатності відображати світ некритично, виходячи зі свого досвіду. Створюються 

підстави для прояву емпіричного мислення. У стані функціональної активності лівої півкулі 

дійсність віддзеркалюється дискретно-множинним, аналітико-однозначним чином, а людина 

постає як відносно ізольована від зовнішнього світу, ситуативно-рольова особа, котра 

усвідомлює довільність, відносність, ілюзорність, “театральність” всього, що відбувається. 

Тут постають питання про свободу та волю, яка актуалізується у ситуації вибору саме за 

умов дискретно-множинної лівопівкульової реальності, котра створює передумови для 

поширення теоретичного мислення, для розвитку аналітико-скептичної рефлексії. 

Таким чином, можна дійти висновку, що розвиток людини відбувається від чуттєво-

емоційної до раціональної-інтелектуальної, а від неї – до медитативної форми осягнення і 

освоєння світу. Відтак значущим є визнання і розвиток нової парадигми освіти, яка б 



 

 

забезпечила структурну і процесуальну єдність чуттєво-емпіричної і абстрактно-теоретичної 

сфер, тенденцій становлення особистості. У процесі такого розвитку особливу увагу слід 

приділяти актуалізації саме правопівкульовому аспекту людини. Принцип безперервності 

психічної діяльності передбачає єдність півкульових стратегій обробки інформації як в плані 

синхронічного, так і діахронічного аналізу еволюції людини.  

Як свідчить нова холістична парадигма освіти, що базується на концепції 

функціональної асиметрії півкуль, метою розвитку людини є досягнення синтезу право- і 

лівопівкульових аспектів психіки (типів мислення), коли такі полярні категорії, які 

випливають з функціональної природи півкуль, як образ і ідея, предмет і знак, відчуття і 

думка, єдине і множинне "зливаються". Унаслідок такого процесу формується основа для 

інтуїтивно-медитативного, евристичного, розуміючого віддзеркалення дійсності. У цьому 

процесі конкретне й абстрактне, експресивне і логічне, зливаються воєдино, породжуючи 

феномен автентичного, істинного і в той же час парадоксального буття, а людина постає як 

гармонійна, духовна, творча істота. 

При цьому важливим є те, що онто- та філогенетична динаміка півкуль виявляє рух від 

підсвідомого (правопівкульового) до свідомого (лівопівкульового), а від нього – до їх 

синтезу та виходу до надсвідомого (К.К. Станіславський, В.П.Симонов). Саме на основі 

функціонального поєднання двох сутностей, що виключають одна одну – емоційно-

образного та абстрактно-логічного – "генерується" стан творчості, оскільки одна із новітніх 

концепцій механізму творчості пов’язана з поняттям бісоціації, яка використовується як 

сучасний пояснювальний принцип творчого статусу людини [6, с. 10-14]. На противагу 

асоціативному зв'язку понять, який виникає під впливом уже “проторованих” схем досвіду, 

на основі повторення понять, що виникли у часі і просторі і пов'язані з подібністю, 

суміжністю або контрастом, бісоціації виникають внаслідок поєднання ідей, які не мають 

між собою очевидної спільності і зв'язок між якими іноді виглядає як протиприродний. Це 

що виявляє дипластію – здатність людини поєднувати в одному життєвому контексті речі, 

що взаємовиключають одна одну [1, с. 10]).  

Проведений аналіз дозволяє дійти висновку, що творчість, обдарованість та інтелект 

мають певний генетичний зв'язок, який реалізується у процесі розвитку підлітка: людина 

розвивається від стану обдарованості, який характеризується функціями правої півкулі 

головного мозку, котрі реалізують багатозначне, емоційно-образне відображення дійсності, 

надзвичайну афективно-перцептивну сензитивність, що постають ознаками саме 

обдарованості – того правопівкульового розвивального потенціалу людини, котрий з 

розвитком людини має сублімуватися у лівопівкульові інтелектуальні (аналітичні, 

абстрактно-логічні – інтелект може розумітися як сукупність елементарних процесів 

переробки інформації (Р. Айзенк, Р. Стернберг та ін.)  Врешті-решт на третьому етапі 

розвитку людини інтеграція  право- і лівопівкульових функцій виявляє психофізіологічну 

базу для творчого (парадоксального, діалектичного) мислення й освоєння дійсності. Відтак, 

природно-еталонний розвиток людини йде від обдарованості до інтелекту, а від нього до 

творчості.  

При цьому, розглянуті аспекти креативної педагогіки постають у діалектичній єдності, 

оскільки "диференційовані складові обдарованості, що належать до пізнавальних 

особливостей обдарованих індивідуумів, становлять інтелектуально-пізнавальний 

інтегрований компонент обдарованості; складові, що належать до особистісних, енерге-

тичних, сенсово-цільових, мотиваційних особливостей обдарованих індивідуумів, становлять 

мотиваційно-особистісний інтегрований компонент обдарованості; диференційовані 

складові обдарованості з групи "творчих" особливостей обдарованих індивідуумів, 

пов'язаних зі спроможністю продукувати щось принципово нове, становлять творчо-

продуктивний, або креативний, інтегрований компонент обдарованості" [3]. Відтак, 

креативність і обдарованість можуть характеризуватися наведеною двоєдиністю, коли 

внутрішньо детермінована сторона креативності визначається як потенційна креативність, 

тоді як комплексно детермінована форма креативності визначається як креативність 



 

 

актуальна [2].  

Суттєво, що тут можна говорити як про потенційну креативність (такий тип 

потенційної обдарованості, який характеризує готовність її носія набувати в процесі 

життєдіяльності актуальну креативність), так і актуальну – такий тип актуальної обдарова-

ності, який характеризує безпосередню готовність до творчої активності; ця креативність є 

продуктом "взаємодії" індивідуальних якостей носія потенційної креативності зі змістом, 

обставинами та умовами вибраної соціальне значущої діяльності [2]. 

Зазначене вище дозволяє дійти висновку, що у цілому, не зрозумілим є співвідношення 

таких понять, як "творчість" та "креативність", "обдарованість" та "талант", "інтелект" та 

"розум". Тим більше, що слово "креативність" є калькою (дослівним перенесенням 

фонетичної оболонки з однієї мови в іншу) з германських та романських мов (наприклад, 

анл. "creativity"), яка характеризується приблизно подібним семантичним навантаженням, що 

і слово "творчість". Зазначені труднощі випливають, на наш погляд, із однієї з головних 

проблем сучасної педагогіки, яка виявляє розбіжність між двома наріжними аспектами 

реальності – актуально-дійсним (сьогоденням) і потенційно-можливим (майбутнім), 

котрі через єдність світу слід розглядати як єдине ціле. У зв'язку з цим можна говорити про 

часто незриму присутність майбутнього в сьогоденні, що приводить до розмаїття парадоксів, 

виявлених де древніми мислителями.  

У психології існують безліч подібних прикладів (що знаходять втілення в таких явищах, 

як випереджаюче віддзеркалення, симультанне пізнавання, прекогніція та ін.), наприклад в 

психології образу є парадокс симультанного (миттєвого) впізнавання об'єкту, коли майбутній 

об'єкт не мов би наперед присутній в полі сприйняття суб'єкта. Так, у одному з 

експериментів, студентам показали список слів, а потім попросили пригадати слова з нього. 

Потім, вони друкували відібрані випадковим чином слова з того ж списку. Дивним чином, 

студенти краще згадували саме ті слова, які потім їм доводилося друкувати, а значить, 

майбутня подія вплинула на їх здібність до запам'ятовування. Цей експеримент, як заявив 

Чарльз Джадд з Колорадського університету в Боулдері, який очолює редакційну колегію 

журналу Journal of Personality and Social Psychology, був підданий ретельній перевірці, і 

виявився адекватним заявленим висновкам. 

У релятивістській, зокрема в квантовій фізиці, іноді говорять про хвилі майбутнього 

(які проникають в сьогодення), про імовірнісні функції елементарних часток, коли їх 

локалізація постає імовірнісною характеристикою, оскільки вельми проблематично 

визначити місцезнаходження наприклад електрона, коли говорять про "електронні хмари". 

Тому в некласичній релятивістській фізиці вірогідність поряд з актуальністю розуміється як 

фундаментальна характеристика реальності.  

Таким чином, наукові терміни, зокрема й категорії креативної педагогіки, 

виявляються подвійними, оскільки мають тенденцію відображати актуально-дійсний 

(експліцитний, явний) та потенційно-вірогіднісний (імпліцитний, прихований) аспекти 

реальності. Так, якщо обдарованість у силу свого визначення має приховано-імпліцитне, 

потенційне значення (відображаючи ідею певного "дару згори", який вже саме через 

передбачає присутність деякого таємного, прихованого "дарувальника"), то актуальна 

обдарованість постає талантом як експліцитним, наявним феноменом, який окреслює 

конкретні здібності, що ними володіє людина. При цьому якщо вживають слово 

"обдарованість", то зазвичай мають на увазі деякі неконкретні, нечіткі, ще не проявлені 

здібності людини, у той час як талант. як правило, має практичну прив’язку.  

Подібним же чином, на наш погляд, можна диференціювати терміни "творчість" і 

"креативність", що знімає серйозну проблему їх співвідношення: творчість можна вважати 

потенційною категорією як здатністю людини до творчої активності (діяльності), у той час 

як креативність – це реалізована творчість у конкретній діяльності, що має певні практичні 

результати. 

Категорія "інтелект" також має свого відповідника – "розум". Якщо розум постає 

певною розпливчатою, нечіткою категорією (здатність мислити, аналізувати, приймати 



 

 

рішення), то інтелект – це конкретна здатність людини до конкретної логіко-аналітичної 

діяльності. 

Відтак, досліджувати обдарованість (як в цілому потенційну сутність, яка має 

"проявитися", актуалізуватися) слід у цілісному контексті дослідження разом із 

дослідженням інтелектуальних та творчих здібностей. Можна сказати, що обдарованість 

виявляється (актуалізується, реалізується) у людини через певні навчальні процедури 

(результатом чого постає конкретний талант), що дозволяє говорити про так звану 

актуалізаційну педагогіку, яку ми концептуалізуємо.  

Людський інтелект формується на ґрунті людських здібностей та задатків, що 

здійснюється у площині традиційної (класичної) формувальної педагогіки, яка реалізує 

лінійний процес послідовного формування певних структур мозку людини.  

Творчі якості людини можуть не стільки формуватися, скільки немов би наново 

створюватися (прикладом цього можуть слугувати експерименти відомого гіпнолога В.Л. 

Райкова), що дозволяє говорити про біфуркаційну педагогіку, яку ми концептуалізуємо за 

допомогою синергетики, комплексної міждисциплінарної науки, що оперує поняттям 

"біфуркація" – парадоксальна зона розвитку системи, де вона докорінним чином змінюється. 

Сучасна педагогічна та психологічна наука нині досягає стану певної теоретико-

методологічної "повноти", оскільки починає відкриватися явищам, які раніше ігнорувалися 

академічною педагогікою. До таких явищ відноситься навчання, яке має місце у процесі 

ініціації – соціалізаційного феномену, що має різнобічні проекції та являє собою не тільки 

обряд соціального переходу, але і процес навчання, що ініціюється в результаті такого 

переходу, який здійснювався у примітивний співтовариствах у формі містичних процедур, 

здатних докорінно змінювати психологічний стан ініційованих. Це має схожість з "методом 

вибуху" А.С. Макаренко, а також із навчанням у стані гіпнотичного трансу, коли, наприклад, 

людина може значно підвищити свій інтелектуально-творчий потенціал: так, як засвідчують 

експерименти В.Л. Райкова, слабко граюча у шахи людина, яка пройшла відповідне 

гіпнотичне навіювання, може значно підвищити свою шахову майстерність. Наведемо ще 

один приклад стосовно так званого диво-лічильника – людини, що може знаходитися на 

вкрай низькому рівні інтелектуального розвитку (не вміючи навіть читати: селянин, якого 

вразила блискавка, виявляє здібності до блискавичного виконання складних математичних 

розрахунків), але може виконувати складні математичні обчислення швидше комп'ютера. 

Інший приклад: сучасний поліглот Вілли Мельников володіє більш ніж сотнею іноземних 

нових і стародавніх мов – "дар", який він отримав на афганській війні в результаті контузії і 

який певним чином ігнорується сучасній філологічною і психологічною науками.  

Зазначені факти реалізується у площині нових педагогік (актуалізаційної та 

біфуркаційної), які ми концептуалізуємо і які базуються на відомих фактах щодо різних 

траєкторій розвитку людини в  сучасній і древній цивілізаціях. Так, відомі випадки дітей-

мауглі, які пропустили відповідні сензитівні фази і які згодом потрапили в цивілізоване 

середовище, практично не піддаються соціалізації, тобто вони залишаються на дикунському 

рівні розвитку. Проте соціальне середовище, навіть дуже примітивне, здатне організувати 

інформаційні сигнали, що здатні збудити в дитині потенційні ресурси людяності, які 

(ресурси) можуть бути розвинені і розкриті новими інформаційними сигналами.  

Наведемо приклади, запозичений з книги О.М. Леонтьева "Проблеми розвитку 

психіки". У  Парагваї живе вельми примітивне і відстале плем'я  гуайкилів, яке, володіючи 

примітивною мовою, годується в основному медом диких бджіл і у пошуках їжі веде 

кочовий спосіб життя. На стоянці, покинутій плем'ям, французький етнограф Веллар 

знайшов дворічну дівчинку і привіз її до Франції, віддавши на виховання своєї матері. Після 

досягнення 20 років дівчина не тільки нічим не відрізнялася за своїм розвитком від 

інтелігентних європейських жінок, але й отримала професію етнографа і вивчила декілька 

мов. Зрозуміло, що якби дівчинці, яку "занурили" в сучасну людську цивілізацію, було б не 

два роки (коли має місце найбільш інтенсивний процес дозрівання відповідних механізмів 

людської психіки), а 8-10 років, то результати виховання не було б таким блискучим. Це 



 

 

говорить як про важливість потенційних ресурсів людської психіки, які розкриваються і 

розгортаються у відповідному розвивальному середовищі, так і про особливу важливість 

феномену сензитивності – "інформаційних вікон" в процесі розвитку живих істот, в яких 

вони виявляються відкритими специфічним впливам середовища.  

Наведені вище і багато інших подібних чудових феноменів за умов їх інтеграції у 

науково-методичну площину педагогіки та психології мають, н анаш погляд, докорінно 

змінити традиційну педагогічну парадигму і одержати певне обґрунтування і пояснення в 

рамках холістичної педагогічної парадигми в контексті зазначених вище актуалізаційної і 

біфуркаційної педагогік, що співвідносяться з функціями правої і лівої півкуль, а також зі 

станом їх синхронізації. 

Розвиток людини від стану обдарованості (правопівкульові механізми) до стану 

інтелектуальності (лівопівкульові механізми), а від нього до творчості (функціональний 

синтез півкуль) виявляє відповідний рух розвитку педагогічних парадигм, який окреслює три 

етапи:  

1. Актуалізаційна педагогіка: актуалізуються (відкриваються) "дрімаючі" потенційні 

ресурси обдарованості дитини (обдарування, задатки, "приховані таланти"), що містяться в 

ній у прихованому, непроявленому вигляді і виявляються (актуалізуються, ініціюються, а 

також іноді спонтанно вивільняються у процесі життєдіяльності) у формі актів мимовільної 

поведінки, навичок, автоматизмів; основні методи  актуалізаційної педагогіки полягають у 

створенні актуалізаційного соціально-педагогічного середовища, в якому б актуалізувалися 

потенційні ресурси людини, які можна програмувати (засобами "віртуального 

проектування") за  допомогою навчальної казки. 

2. Формувальна педагогіка: одержують подальші соціально-практичні проекції 

актуалізовані (відкриті) задатки (навички, приховані таланти"), а також формуються на 

основі "дрімаючих" потенційних завдатків "нові" навички і автоматизми, що здійснюється за 

допомогою навчального процесу (знання - уміння - навички) внаслідок чого розкриті і 

розвинені навички усвідомлюються і стають елементами знань та довільними формами 

поведінки; основні методи формувальної педагогіки (яку можна назвати традиційною 

педагогікою класичного зразка) полягають у створенні навчального інформаційно 

насиченого соціально-педагогічного середовища, в якому за допомогою реалізації певних 

сензитивних фаз розвитку з прихованих завдатків формують відповідні вміння і навички, а 

також кристалізуються відповідні знання. 

3. Біфуркаційна педагогіка: "створюються" принципово нові якості (психологічні 

установки і стани, знання, вміння і навички) через організацію біфуркаційної вибухової фази 

розвитку вихованців, що виявляє такі феномени, як диво-лічильники, поліглоти та ін.; 

основні методи біфуркаційної педагогіки: "метод вибуху" А.С. Макаренка, методи 

педагогічної синергетики, колективного навчання та резонансної педагогіки, гіпнотичні 

(глибоке гіпнотичне занурення, регрес у стан "первинної геніальності"), сугестопедичні та 

подібні їм новітні методи, у тому числі й традиційні методи творчого розвитку особистості, 

оскільки у творчому акті створюється дещо принципово нове. 
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