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На основе универсальной парадигмы развития, выступающей фундаментальным объяснительным 

принципом, рассматриваются основные категории концепции одаренности, что позволяет проследить их 

структурно-функциональную и генетическую взаимосвязь в контексте образовательного маршрута 

человека.    

 

On the basis of the universal paradigm of development, being  the fundamental explanatory principle, the basic 

categories of the conception of giftedness are examined, that allows to trace their structurally-functional and 

genetic interdependence in the context of man's educational development..    

 

Аналіз сучасної соціокультурної ситуації засвідчує, що творчість, обдарованість, інтелект – постають 

ключовими категоріями сучасної психолого-педагогічної науки, спрямованої на пошук фундаментальних 

основ освіти та виховання. Це, у свою чергу, зумовлює поглиблення дослідження проблем обдарованості та 

інтелектуального розвитку молодих людей, що знаходить втілення у дослідницькому напрямі вивчення 

наукових підходів до розуміння психологічних основ та структури обдарованості й інтелекту (у 

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

вітчизняних джерелах – О.Є. Антонова, Н.С. Лейтес, О.М. Матюшкін, В.О. Моляко, Б.Д. Шадріков та ін. ). 

Особливо важливим постає з'ясування головних категорії концепції обдарованості. Цьому й присвячується 

наша стаття.  

Залучення фундаментальних методологічних підходів до дослідження феномену обдарованості 

дозволяє дійти висновку, до таке дослідження має реалізовуватися як на рівні загальнонаукової, 

філософської методології (де застосовується всезагальні концептуальні основи дослідження людини і світу), 

так і на рівні конкретно наукової методології (де знаходять втілення конкретні аспекти й механізми 

розвитку людини у контексті досліджуваних категорій – обдарованість, інтелект, творчість, навчальна 

діяльність). 

На рівні філософської методології доцільно залучити універсальну парадигму розвитку як всезагальну 

схему розвитку будь-яких феноменів нашого світу. Цей розвиток, що виявляє діалектичну схему будь-якої 

зміни, можна уявити у вигляді універсальної філософської моделі, елементами якої є людина і світ 

(внутрішнє і зовнішнє, суб'єкт і об'єкт, "Я" і не-"Я"). Ця діалектична схема реалізується як процес зміни 

трьох станів: стан злиття суб’єкта та об’єкта (теза) → стан диференціації суб’єкта та об’єкта (антитеза) → 

новий стан злиття суб’єкта та об’єкта (синтез).  

Початковий етап онто- і філогенетичного розвитку людства виявляє єдність, синкретизм суб'єкта й 

об'єкта, коли людина і світ на рівні примітивних соціумів являють собою єдине психічне ціле, а суб'єкт і 

об'єкт постають єдиним неподільним комплексом.  

На другому етапі розвитку людства як виду і суб'єкту історії в епоху нового часу виявляється 

наростання дихотомії людини і світу, їх асиметризація. 

Третій етап пов'язаний з процесом злиття об'єкта і суб'єкта, з такою теоретичною парадигмою, з 

якою вони впливають один на одного. При цьому розвиток людства немовби повертається до своїх 

сакральних джерел, але на вищому рівні. Як писав Е. Тоффлер, ми знаходимося на порозі нової ери – ери 

синтезу, що супроводжується поверненням до "крупномасштабого" мислення, що має подолати ефекти 
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сучасної "кліпової культури", яка розпорошує наш образний ряд на маленькі кадри,  які слід синтезувати і 

створити особистісний відеоряд, який стане основою для створення конфігуративного модульного "Я" 

кожного індивіда.  Саме на такому теоретичному підґрунті нині утверджується концепція цілісності – 

важливий методологічний принцип філософського синтезу знань, яка має розв’язати гостру суперечність 

між сцієнтичним і гуманістичним типами світогляду і освіти, вирішити проблему поєднання точних і 

гуманітарних дисциплін, пануючих нині сцієнтично-технократичних цінностей із вищими духовними.   

Отже, третій етап еволюції освіти характеризується побудовою освітнього процесу на суб'єкт-

суб'єктній основі, розвитком міждисциплінарного синтезу і появою інтегративних дослідницьких напрямів: 

акмеології, педагогічної антропології, а раніше – педології (як синтезу наук про людину: на І Міжнародному 

конгресі педологів – Брюссель, 1911 рік – педологія була проголошена біосоціальною наукою, що 

спирається на філософію, педагогіку, історію, психологію і фізіологію; перед педологією, як писав 

Л.С. Виготський, відкрилися блискучі перспективи; ентузіасти нового руху дивилися на педологію як на 

дисципліну, котра у найближчому майбутньому має стати домінуючою наукою), сугестопедії (використовує 

досягнення фізіології, медицини, психології, психотерапії, педагогіки), соціальної педагогіки (інтегрує 

соціальні і психолого-педагогічні дослідження), педагогічної синергетики (застосовує універсальні 

принципи синергетики – системність, цілісність, біфуркаційність та ін.), екології та хронобіології (як синтез 

наук про людину та її космопланетарне оточення).  

У специфічному вигляді універсальна парадигма розвитку (яка  виявляє тріадну схему розвитку: теза – 

антитеза – синтез) реалізується на рівні феноменів півкульової асиметрії, оскільки 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 багато аспектів людської істоти. 

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 [1]. При цьому 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, який, як засвідчують енцефалографічні дослідження, виявляється у медитативному 

стані, коли півкулі функціонально узгоджуються.  

Д. Б. Ельконін показав, що через певні проміжки часу у процесі розвитку індивіда має місце чергування 

фаз мотиваційно-потребної та операціонально-технічної сфер особистості, коли за діяльністю по орієнтації у 

системі відношень (що можна співвіднести з правопівкульовою психікою) слідує діяльність, в якій 

спостерігається орієнтація у способах використання предметів (лівопівкульова психіка).  

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.  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.  

У цілому можна зробити важливий висновок, що відповідає нещодавно відкритому факту: в соціально-

психологічному житті суспільства спостерігаються періодичні процеси – коливання між пануванням 

настроїв, типових для лівої (20–25 років) і правої (20–25 років) півкуль. Зазначимо, що часовий проміжок 

цих коливань відповідає циклу існування одного покоління. Такі цикли вдалося простежити (на кількісному 

рівні) безпосередньо на матеріалі соціально-психологічного клімату суспільства, а також за допомогою 

аналізу тих сфер, які піддаються впливу цього процесу – стилів архітектури, музики, моди та ін.  

Як свідчить нова холістично-синергетична 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, що випливають з природи півкуль, як образ і ідея, предмет і 

знак, відчуття і думка, єдине і множинне "зливаються". Внаслідок 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 та ін.). Саме на основі функціонального поєднання двох сутностей, що 

виключають одна одну – емоційно-образного та абстрактно-логічного – "генерується" стан творчості, 
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оскільки одна із новітніх концепцій механізму творчості пов’язана з поняттям бісоціації, яка 

використовується як сучасний пояснювальний принцип творчого статусу людини [4, 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, Э. Хантів, 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.  

Можна сказати, що обдарованість виявляється (актуалізується, реалізується) у людини через певні 

навчальні процедури, 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, яка оперує поняттям "біфуркація" – парадоксальна зона розвитку системи, де 

вона дуже швидко докорінним чином змінюється. 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.  

Узагальнення зазначеного вище з позиції універсальної діалектичної (синергетичної) парадигми 

розвитку дозволяє дійти висновку про наявність трьох етапів освітнього маршруту людини, які за 

фрактально-голограмним принципом на основі концентрованих кіл мають повторюватися у площині 

кожного етапу. 

На першому етапі (охоплює дошкільний та шкільний вік) реалізується глибинно-фундаментальне 

навчання та виховання учнів через реалізацію цілісного синтетичного  знання, у якому його світоглядно-

сенсотвірний та практично-прикладний аспекти постають у єдності. Однак, цей процес, у свою чергу, 

реалізує три локальні етапи: в дошкільному та молодшому шкільному віці розвиток людини реалізується 

через казково-міфологічне знання, у середньому шкільному віці – предметно-профільного знання, а у 

старшому шкільному віці – інтегрованого знання (через інтегровані курси, що мають міждисциплінарний 

характер).  

На другому етапі (охоплює зрілий вік людини) отримання першої вищої освіти реалізується 

профільна підготовка, яка виявляє три локальні етапи: на першому локальному етапі, тобто на початку 

профільної підготовки продовжується використання інтегрованого знання через інтегровані курси, що 

дозволяє дійти рівня системного узагальнення інформації у вигляді фундаментального знання, що повною 

мірою виявляє міждисциплінарний ресурс. На другому локальному етапі реалізується профільно-

технологічна підготовка. На третьому локальному етапі досягається інтеграція профільних знань та умінь, 
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тобто тут інтегруються профільно-технологічні напрями на ґрунті міждисциплінарних зв’язків коли 

встановлюються фундаментальні принципи технологій, що дозволяє досягти рівня синтезу людської 

практики ("сума технологій", за Ст. Лемом). 

На третьому етапі (охоплює пізній зрілий та похилий вік людини) реалізується інтеграційно-

сенсотвірна освіта людини, яка готує її входження у вічність і яка виявляє три локальних етапи. На 

першому локальному етапі повною мірою кристалізується  сенсотвірно-світоглядне знання людини, на 

другому локальному етапі реалізується практико-технологічний аспект цього знання через формування 

вмінь та навичок входження у вічність на рівні медитативно-оздоровчих практик. На третьому локальному 

етапі здійснюється завершальний освітній період людини – вона входить у  вічне життя та врешті-решт 

повністю реалізує освітню функцію навчання впродовж життя (див.: табл. 1). 

Таблиця 1 

Етапи розвитку людини у контексті освітнього маршруту 

 

 
 

Зазначена періодизація у цілому збігається із логікою періодизації вікового розвитку конкретної 

людини, розробленої Я. Коменським у рамках цілісної системи освіти, що забезпечує учнів тими методами 

виховання і  навчання, які адекватні  їх віковому розвитку. У  періодизацію входять: 

1) період зародження, детермінований вірогідним світом; 

2) період раннього дитинства, обумовлений образним світом; 

3) період отроцтва, що задається світом ангелів; 

4) період юності, обумовлений природним світом; 

5) період ранньої зрілості, детермінований трудовим світом; 

6) період зрілості, що задається етичним світом; 

7) період старості, обумовлений духовним світом; 

8) період підготовки до  смерті, детермінований вічним світом [5]. 

Відтак, ми виявили певну закономірність еталонного розвитку людини у контексті освітнього 

маршруту із залученням головних категорій креативної педагогіки. Зазначене потребує подальших 

ґрунтовних теоретичних та практичних досліджень.  
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