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Обосновывается, что творчество, одаренность и интеллект имеют определенную генетическую 

связь, которая реализуется в процессе развития подростка: человек 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. 

 

It is grounded, that creativity, giftedness and intellect have certain genetic ties being be realized in the process 

of a teenager's  development: the man 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. 

 

В Україні прийнято низку законів і програм, орієнтованих 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 трьома 

фундаментальними категоріями сучасної психолого-педагогічної науки – обдарованості, творчості та 

інтелекту, 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 [2–4]: 

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 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 
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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.  

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. 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. 

9. 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.  

10. 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 і інтелект. 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 
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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 інтегративна 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 [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 
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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.  
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