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Особистісне зростання передбачає розвиток емоційної, когнітивної та 

поведінкової сфери суб’єкта до рівня, який забезпечує прийнятний рівень 

соціальної інтеграції. Це не виключає індивідуальну варіативність 

інтеграційного процесу, а додатково засвідчує соціально-психологічну зрілість 

суб’єкта, його спроможність відхилятися від навіюваних зразків поведінки. 

Процес індивідуалізації є одним із базових у психічному розвитку людини. 

Попри значний рівень навіюваності, який їй притаманний, вона приречена 

вибудовувати унікальну траєкторію життя, попри зовнішній тиск щодо 

відповідності певним стандартам. Це передбачає своєрідність емоційного 

реагування, побудову неповторної системи смислів та поведінкової активності. 

Винятки з цього положення можливі тільки на нижчих – суто фізіологічних – 

рівнях функціонування. Відтак існують об’єктивні підстави вважати, що 

творчість є не лише вузькою сферою професійної діяльності, а насамперед 

становить природну умову психічного розвитку людини [2]. 

Дослідники в основному зосередилися на виявленні вікової специфіки 

творчості, основних тактик і стратегій творчої діяльності людини, соціально-

педагогічних умов її розвитку [1; 5; 6; 7]. Разом із тим, не з’ясованими 

лишаються об’єктивні чинники творчості. Наші дослідження показують, що 

основою формування творчості є первинна психічна організація людини, яка за 

змістом та формою абсурдна [4]. Йдеться про те, що знак як елементарна 

психічна одиниця структурно складається з двох нетотожних елементів, які в 

процесі саморегуляції підпадають під дію інверсії і, таким чином, створюють 

умови для ухилення людини від прямого рефлекторного реагування на 

зовнішню стимуляцію [5]. Фізіологічною умовою формування абсурду стають 

1) зіткнення двох вогнищ збудження, які не досягають закономірної стадії 

гальмування, 2) наявність двох сигнальних систем, які можуть одночасно 

продукувати збудження у двох окремих нервово-психічних центрах, 3) 

інертність ультрапарадоксальної стадії парабіозу, яка створює прецедент для 

зіставлення кількох психічних станів і спроби диференціювати їх. На цій 

підставі теоретичною основою нашого дослідження психічного 

функціонування людини є уявлення про бінарний принцип її психічної 

організації (ототожнення нетотожних емоційних та когнітивних елементів). 



Категорія абсурду має негативну науково-психологічну конотацію, 

оскільки не дозволяє вибудовувати впорядковану систему саморегуляції. 

Натомість абсурд варто розглядати як такий психічний матеріал, що суб’єкту 

належить впорядкувати (дезабсурдизувати). Впорядкування психічного 

матеріалу, його раціоналізацію та усвідомлення слід розглядати як 

універсальну психічну задачу, яку людина безперервно вирішує в онтогенезі. 

Якщо процес абсурдизації (синкретичності сприймання реальності) створює 

змістове підґрунтя для індивідуалізації суб’єкта, то процес дезабсурдизації стає 

майданчиком для створення форми індивідуальності. Слід зауважити, що 

психологічна наука повинна розглядати творчість у контексті повторної 

абсурдизації психічного матеріалу, яка неодмінно відбувається після 

дезабсурдизації. Втім, науковцями здебільшого до уваги береться мезорівень 

психічної саморегуляції людини, а саме перехід від вже здійсненої 

дезабсурдизації до вторинної абсурдизації, де справді виокремлюється певна 

стилістика, тактика і стратегія, фіксується статевовікова специфіка цього 

процесу. Натомість справжні умови психічного процесу людини закладаються 

раніше – на початковому етапі дезабсурдизації, від якої залежить, які саме 

психічні одиниці будуть синтезувати нові абсурдні психічні утворення. 

Коли говоримо про особистісне зростання, то під ним слід розуміти 

насамперед здатність суб’єкта до ефективного процесу дезабсурдизації. 

Навчально-виховний процес безпосередньо спрямовано на оволодіння учнями 

приймам дезабсурдизації, однак існують також навички, які формуються 

стихійно і навіть винаходяться індивідуально. Останнє зауваження ми 

пов’язуємо з тією обставиною, що унікальний зміст психічного абсурду може 

«підказувати» нову редакцію процесу дезабсурдизації, але здатність її «бачити» 

диференціюється минулим досвідом і, можливо, природними задатками 

суб’єкта. 

Варто розрізняти природний аспект творчості і творчість як професійну та 

цілеспрямовану діяльність. Кінцевим результатом і першого і другого процесу є 

формування знаків (елементарних психічних одиниць), які суть нова форма 

абсурду. У природному процесі формування знакової системи знаки ніби 

складаються з нетотожних елементів (арифметична операції суми); натомість у 

творчій діяльності вони отримуються шляхом множення вже наявних 

абсурдних форм. Тобто процес творчості може відбуватися без обов’язкового 

етапу дезабсурдизації, коли когнітивний процес лишається в межах оперування 

абсурдом. Але категорично стверджувати так, вочевидь, буде некоректно, 

оскільки для процесу множення абсурду мають бути підготовлені відповідні 

психічні умови – окремі знаки. Їхнє попереднє продукування зазвичай займає 

значно більше часу, ніж власне акт творчості. Дезабсурдизація і наступна 

абсурдизація психічних одиниць тривають до того часу, поки не виробляються 

такі знаки (абсурдні психічні форми), які дозволяють суб’єкту зробити якісний 

когнітивний стрибок – поєднати певні абсурдні форми у нову, яка не може бути 

досягнута тривіальною дезабсурдизацію. Цей процес можна назвати інсайтом. 

Зауважуємо, що його природа принципово інша, ніж у тварин, які рефлекторно 

«впізнають» правильну відповідь у змінених природних умовах. Натомість 



людина приходить до інсайту (творчого продукту в істинному його розумінні) в 

процесі тривалих трансформацій знакової системи, коли її конфігурація стає 

такою, що дозволяє суб’єкту редукувати дезабсурдизацію.  
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