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ЦІЛІСНО-СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

У статті обґрунтовується цілісно-системний, синергетичний підхід до аналізу педагогічної 
творчості. Показується, що творчій діяльності притаманні синергетичні риси, тому творчий 

педагог виявляє феномен творчої багатомірності, коли окремий талант вчителя складається із суми 
його талантів, коли цей вчитель спроможний поєднувати різні когнітивні стратегії, стилі 

діяльності та риси характеру.  

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 динамічного світу приводить до того, що спеціалізовані знання 
втрачають свою прикладну цінність через 10-15 років. Усе це вимагає побудови такої педагогічної 
системи, яка б забезпечила впровадження в освітню галузь синтетичного знання, що формується на 
основі міждисциплінарних зв’язків. Актуальною є кардинальна трансформація освітньої галузі 
України, яка потребує врахування синергетичних принципів її самоорганізації як відкритої соціальної 
системи. Відтак, на сучасному етапі розвитку педагогічної науки концепція синергізму в навчанні та 
вихованні набуває інтенсивного розвитку, а ідеї синергетики знаходять широке застосування в 
освітньому просторі, коли педагогічні системи починають аналізуватися в термінах синергетичної 
теорії самоорганізації. Тому проблема застосування принципів синергетики в освітній галузі стає 
предметом дослідження багатьох науковців. Широко розвивається методологія синергетики 
(В. І. Андрєєв, Л. Я. Зоріна, В. І. Редюхін та ін.); закладено основи "синергетики освіти" (Г. Шефер), 
розкриваються синергетичні закономірності освітньої діяльності педагога, яка має орієнтуватися на 
творчий рівень.  
Відтак, мета статті полягає в обґрунтуванні цілісно-системного, синергетичного підходу до 

аналізу творчої діяльності педагога. 
Одним із головних парадигмальних наслідків використання цілісно-системного 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 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 
в 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.  
Творчість передбачає самодетермінацію особистості, розвиток механізмів рефлексії. Таким чином, 

як пише Б. М. Бім-Бад, одним із найбільш важливих моментів в освіті й навчальній діяльності як 
творчого процесу є усвідомлення способів пізнання, уміння перевіряти саме мислення, його шляхи, 
надійність методів, критичне вміння відмовитися заради істини від своїх попередніх, вічно 
недостатніх знань, від упередженості та суб'єктивізму [3: 80].  
Якщо одним із головних пріоритетів освіти є гармонійна, творча особистість, здатна до 

самодетермінації, то цілісно-системний підхід в освіті передбачає реалізацію таких принципів 
формування творчої особистості, 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 неврівноважених структур, а сам 
розвиток тут розуміється як самоактуалізація наявних потенційних можливостей системи, а не як 
наведення порядку ззовні.  
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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, погодженої взаємодії 
складових, що утворить 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, коли в 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. 
З позиції педагогіки креативності в тих її аспектах, розвиток яких випливає із синергетичного 

підходу (Б. М. Бім-Бад), навчання та виховання можна розглядати як відкриту систему, здатну 
виявляти творчі риси за рахунок імовірнісного стилю діяльності. У цьому аспекті синергетичний 
підхід реалізує особистісно орієнтовану, суб’єкт-суб’єктну парадигму освіти, що набуває розвитку на 
тлі сучасної освіти. Педагогіка креативності фокусується на таких категоріях синергетичного підходу 
в педагогіці, як хаотичність процесів; відкритість (дисипативність) педагогічних систем, їх 
саморозвиток; нелінійність, біфуркаційність освітніх процесів; імовірнісність, випадковість, 
багатомірність педагогічних явищ. 
Як засвідчує аналіз педагогічної думки, аналіз творчості з позиції синергетичного підходу 

передбачає такі особливості зазначеного явища. Передусім, 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 синергійного, багатозначного, багатомірного, парадоксального, бісоціативного розуміння 
реальності та її опанування; творчість передбачає актуалізацію надситуативності. Крім того, творчість 
є цілісним явищем, вона не обмежується такими аспектами функціонування психіки людини, як 
образний, логічний, поведінковий та ін., а проявляється на всіх рівнях психічної активності людини. 
Творчості притаманні синергетичні риси, тому творча людина виявляє феномен творчої 
багатомірності, коли окремий талант людини складається із суми її талантів, а сама людина 
спроможна синергетичним чином поєднувати різні когнітивні стратегії, стилі діяльності та риси 
характеру [1: 101-106].  
З позиції синергетичної, особистісно орієнтованої концепції виховання всі виховні заходи, так чи 

інакше, мають бути спрямовані на формування творчої особистості людини, яка синергетичним 
чином поєднує свідомий та несвідомий аспекти психічної діяльності. Як пише М. О. Федорова, в 
навчальній діяльності мотиви діяльності формуються в переплетенні свідомої і несвідомої сфер 
психіки людини, тому з позиції синергетичного підходу, мотивація навчальної діяльності вихованця – 
це процес створення умов для стійкої зміни його психічного стану в напряму розв’язання протиріч у 
задоволенні пізнавальних потреб. У процесі такого навчання знання набувають для вихованця 
особистісно значущого сенсу, що сприяє підвищенню якості його засвоєння й у кінцевому рахунку 
ефективності навчання. 
Творчість є виходом у сферу багатозначного, багатомірного розуміння реальності та її опанування, 

тобто творчість передбачає актуалізацію надситуативності як здатності суб'єкта виходити за межі 
однозначних конструкцій "зовнішньої доцільності" [2: 16-30], як вміння бачити ціле раніше за 
частини (гештальтосвіта), переходити за межі "безпосередньої даності" та маніпулювати категоріями 
потенційно-можливого, віртуального (опанувати механізмами цілепокладання). Відтак, саме 
творчість постає наріжним чинником реалізації особистості людини, здатної до активної поведінки та 
самодетермінації (це "креативне Я" А. Адлера): як писав А. Ф. Лосєв, особистість завжди і незмінно 
мислиться впливаючою і діючою.  
І якщо творчість передбачає вихід у багатомірний, багатозначний контекст пізнання дійсності, що 

можна кваліфікувати як стан нестійкості, то, як вважає М. О. Федорова, саме цей стан забезпечує 
вибір стратегії навчання, оскільки саме в момент нестійкості, розгубленості зовнішній педагогічний 
вплив (навіть незначний) здатен постати визначальним у виборі одного із шляхів розвитку. Отже, 
нестійкість дозволяє більш активно сприймати інформацію, а дидактична значущість точок біфуркації 
полягає в тому, що тільки в них можна досить слабким, але істотним для системи впливом уплинути 
на вибір поведінки системи. І, навпаки, у стані стійкості, коли освітній процес йде рівно і впевнено до 
поставленої мети, будь-які зовнішні впливи (навіть досить потужні) як правило будуть марними [4: 
97-98]. 
Суттєво, що педагогіка креативності, яка базується на синергетичних засадах, виявляється 

евристичною в контексті аналізу педагогічної діяльності як творчого акту, оскільки ця діяльність у 
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своїх глибинних, автентичних витоках носить творчий характер. На думку Ю. В. Шароніна, якщо 
розглядати процес творчості відповідно до синергетичного підходу, то в цьому процесі можна 
виділити такі особливості: а) для початку процесу творчості необхідна творча активність особистості, 
прагнення особистості до творчості; б) обов'язковою умовою творчого процесу є розгляд особистості 
як відкритої системи, оскільки самоорганізація може реалізуватися лише у відкритій системі; 
в) синергетика постулює, що хаос є конструктивним механізмом самоорганізації складних систем і є 
необхідною умовою виходу системи на власну траєкторію розвитку [5: 49-51]. 
Відповідно до цього, Ю. В. Шаронін виділяє характерні "синергетичні" риси творчого мислення 

педагога: багатоваріантність, розмаїтість ходів, випадковість, хаотичність. Наріжними параметрами 
творчої особистості він вважає: активність, діалогічність мислення, відкритість, творчу уяву, 
морально-ціннісні орієнтації, відповідальність, волю самовираження, самовираження, реалізацію, 
задоволеність діяльністю. Зазначені риси творчого мислення притаманні й психофізіологічним 
особливостям актуалізації афективно-перцептивної сфери людини, коли, як доводять психологічні 
дослідження, такі характеристики сенсорних стимулів зовнішнього середовища, як складність, 
новизна, невизначеність, амбівалентність постають необхідними й обов’язковими для перебігу 
перцептивних процесів. Таким чином, творчий принцип невизначеності притаманний природі, яка тут 
виявляє творчі принципи будови своїх форм.  
Аналіз наукових джерел дозволяє виокремити такі особливості процесу педагогічної творчості, 

яка аналізується з позиції синергетичного підходу: а) наявність такого феномену, як енергетика, яка 
постає активним діяльнісним початком всіх учасників навчально-виховного процесу, що впливає на 
педагогічну систему з боку творчої особистості (як педагога, так і вихованця, школяра, студента), при 
цьому вивчення джерел цієї енергії не можна розглядати, виходячи тільки з мотиваційних настанов 
особистості; б) входження особистості як активного елементу в педагогічну систему, що приводить 
до творчого збагачення особистості всіх учасників педагогічного процесу; в) відкритість педагогічної 
системи – її постійний обмін енергією, інформацією з навколишнім середовищем, що передбачає як 
тісний зв'язок процесу педагогічної діяльності з життєвим досвідом та знанням життя, так і зв'язок 
внутрішніх потреб самої особистості з можливістю їхньої реалізації у зовнішньому середовищі; 
г) діалогічність педагогічної системи – здатність до спілкування, уміння звернутися до внутрішнього 
світу вихованця, побачити світ очима іншого, зробити спілкування в системі "педагог-вихованець" 
творчим, плідним, таким, що взаємно їх збагачує; д) свобода вибору всіх учасників педагогічного 
процесу передбачає нелінійність розвитку, що лежить в основі синергетики, коли, у першу чергу, тут 
наявні багатоваріантність, альтернативність, можливість вибору з даних альтернатив, що передбачає 
можливість добору школярами та студентами навчальних закладів, предметів, викладачів, форм і 
методів навчання, індивідуальних засобів і методик, творчих завдань, особистісних підходів у 
навчанні і вихованні; е) задоволеність діяльністю, ситуація успіху, що має поширюватися на 
діяльність всіх учасників освітньо-виховного процесу [4: 45-46]. 
Аналізуючи синергетичні механізми реалізації завдання креативної педагогіки з формування 

творчої особистості всіх учасників навчально-виховного процесу, можна стверджувати, що однією з 
умов реалізації синергетичного підходу є створення відповідного розвивального середовища, яке 
сприяє становленню творчої особистості. При цьому, синергетичне середовище розуміється ним як 
сукупність матеріальних, духовних чинників і засобів у відкритій педагогічній системі, у якій при 
взаємодії учасників навчального процесу виникає посилення пізнавальних впливів, узгодження 
темпів і рівнів розвитку вихованців, становлення творчої особистості, яка інтегрує раціональні й 
ірраціональні компоненти мислення, має цілісний світогляд і пізнає природу без відторгнення на 
фундаментальному рівні.  
На наш погляд, таке синергетичне середовище в найбільш виразному вигляді знаходить практичне 

й теоретичне втілення у колективних формах навчально-виховної діяльності, таких, наприклад, як 
кооперативне навчання, спрямоване на досягнення цілей навчання засобами колективної навчальної 
діяльності. Для цього, з огляду синергетичного підходу, важливим вважається створення складних та 
різнобічних, нестабільних (імовірнісних, біфуркаційних) проблемних ситуації, для вирішення яких 
доцільно залучати цілісний комплекс засобів та методів, що реалізують як абстрактно-логічні, 
вербальні, так і образно-інтуїтивні, емоційні пізнавальні ресурси людини.  
При цьому, головними компонентами синергетичного середовища є інформаційно-методичні, 

ергономічні, економічні і правові компоненти, що, взаємодіючи, дають позитивний педагогічний 
результат у формуванні творчої особистості із синергетичним стилем мислення. Під синергетичним 
стилем мислення можна розуміти багатогранне, нелінійне, відкрите мислення, сукупність і 
гармонійне сполучення понятійного й образного мислення, синхронізуючим чинником якого є 
алгоритм реальності. Відповідно до особливостей синергетичного середовища, до основних 
психолого-педагогічних умов, що сприяють формуванню синергетичного стилю мислення, можна 
віднести: погоджене в часі вивчення окремих дисциплін навчального плану; забезпечення наступності 
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в розвитку понять; єдність інтеріоризації загальнонаукових понять, їх наповнення розумним змістом з 
використанням герменевтики; здійснення єдиного підходу до розкриття однакових класів понять. 
Інший аспект синергетичного середовища безперечно пов'язаний із особистістю педагога, що 

входить до його складу. Для цього слід дотримуватись такої організаційної умови, як залучення 
педагогів до ідей синергетики та використання ними синергетичних принципів у педагогічній 
практиці є подолання лінійного мислення, що передбачає володіння імовірнісним, синергетичним 
мисленням як єдино можливим способом осмислення хаотичних систем, коли закони природи 
необхідно формулювати в термінах еволюції розподілів імовірності, а не в термінах індивідуальних 
траєкторій. При цьому функціональний аспект імовірнісного мислення виражає реальність хаосу 
(системи, що передбачають імовірнісний опис, вважаються хаотичними), реалізованого у нелінійних 
освітніх системах, пов'язаних з передачею інформації, засвоєнням нового, творчістю. 
Зазначене вище дозволяє дійти висновку, що для реалізації принципів синергетики в освіті 

необхідна нова освітня технологія, яка б вирішила триєдину задачу: виховання творчої особистості, її 
адаптацію до умов життя, що змінюються, надання можливостей для подальшого саморозвитку та 
самореалізації. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Дорфман Л. Я. Основные направления исследований креативности в науке и искусстве / Л. Я. Дорфман, 
Г. В. Ковалева // Вопросы психологи. – 1999. – № 2. – С. 101-106. 

2. Кудрявцев В. Т. Выбор и надситуативность в творческом процессе : опыт логико-психологического 
анализа проблемы / В. Т. Кудрявцев // Психологический журнал. – Т. 18. – 1997. – № 1. – С. 16-30. 

3. Педагогическая антропология. Учебное пособие / Авт. – сост. Б. М. Бим-Бад. – М. : Урао. – 1998. – 576 с. 
4. Федорова М. А. Педагогическая синергетика как основа моделирования и реализации деятельности 

преподавателя высшей школы : диссер. … канд. пед. наук. – 13.00.08. – теория и методика 
профессионального образования / Федорова Марина Александровна. – Ставрополь, 2004. – 169 с.  

5. Шаронин Ю. В. Синергетика в управлении учреждениями образования / Ю. В. Шаронин // Высшее 
образование. – 1999. – № 4. – С. 14-18. 

 
 Матеріал надійшов до редакції 18.12. 2009 р. 

Вознюк А. В. Целостно-системный подход к анализу педагогического творчества. 

В статье обосновывается целостно-системный, синергетический подход к анализу педагогического 
творчества. Показывается, что творческой деятельности присущи синергетические черты, 

поэтому творческий педагог обнаруживает феномен творческой многомерности, когда отдельный 
талант учителя состоит из суммы его талантов, когда этот учитель способен совмещать разные 

когнитивные стратегии, стили деятельности и черты характера.  

Voznyuk O. V. Integral and System Approach to the Analysis of Pedagogical Creativity. 

Integral and system, synergic approach to the analysis of pedagogical creativity is grounded in the article. 
It is shown, that creative activity is characterized by synergic traits, therefore a creative teacher reveals 
the phenomenon of creative multidimensionality, when separate talent of a teacher consists of the sum 

of his talents, when this teacher is able to combine different cognitive strategies, styles of activity 
and the character's traits.  

 


