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Дослідження проблеми обдарованості з позицій синергетичного підходу 

Сучасний етап розвитку наукового знання характеризується переходом методологічної культури від 
картезіанської концепції наукового аналізу до дослідження світу "складностей, що еволюціонують" на 
основі філософії нестабільності. Поняття "складність, що еволюціонує" виступає у цій культурі як 
концептуальний прообраз теоретичних репрезентантів різноманітних фізичних, соціальних і ментальних 
реалій [1, с. 50-51]. Характерною рисою наук, які досліджують "складності, що еволюціонують" є їх 
"трансдисциплінарність", тобто жодна з таких наук не вкладається у межі монодисципліни. 

Прихильники парадигми трансдисциплінарної науки скептично оцінюють розподіл практики 
наукових досліджень на класичні науки (фізика, космологія, хімія, біологія тощо). Організація наукового 
знання, на їх погляд, є умовною і невідповідною глибинній структурі Всесвіту. На найглибшому рівні 
пізнання практика наукових досліджень поділяється інакше, оскільки Всесвіт є не тільки 
трансдисциплінарним, а й транспрофесійним, транскультурним, транснаціональним [1, с. 53]. 
Вважаємо, що проблема обдарованості належить саме до трансдисциплінарних питань. Тому 
методологічного значення у контексті її дослідження набувають принципи синергетичного підходу. 
Синергетичний підхід – це методологічна орієнтація в пізнавальній і практичній діяльності, що передбачає 
застосування сукупності ідей, понять і методів у дослідженні й управлінні відкритими нелінійними 
самоорганізованими системами. Він має широкі можливості у проектуванні й побудові систем виховання 
учнів (студентів). Дотримання принципів самоорганізації й саморозвитку в педагогічній діяльності 
спрямовує суб'єктів творення виховної системи на вивчення процесів саморегуляції відносин в освітньому 
закладі, виявлення тенденцій, внутрішніх механізмів і резервів створюваної системи, а не копіювання 
(зразок, орієнтир) уже відомого [3, с. 358]. 

Синергетика вивчає загальні закономірності еволюції систем будь-якої природи, дозволяє побачити 
самостворення нових систем, суб’єктність у її глибинному, базовому сенсі [2, с. 7-8]. Майбутнє будь-якої 
відкритої нелінійної системи завжди полівалентно, оскільки вона є певною цілісністю, носієм різноманітних 
форм її потенційно можливих організацій. Якщо відкрита нелінійна система потрапляє в поле тяжіння 
певного атрактора (від лат. – притягую), то вона неминуче еволюціонує до нього, тобто майбутнє системи 
зумовлено наявністю "структур-атракторів". Проте така зумовленість завжди часткова. Майбутнє будь-якої 
"складності, що еволюціонує" евентуальне (від лат. – випадок), тобто відкрите випадку, завжди є 
недовизначеним, імовірнісним. Яка саме структура зі спектра можливих стане дійсною в момент її 
нестійкості, визначається не тільки наявністю структур-атракторів, а й випадковими флуктуаціями, хаосом 
на мікрорівні [1, с. 54]. 

Освітні та виховні процеси являють собою синергетичний феномен, у центрі якого стоїть особистість. 
Вони мають нелінійну структуру та самоорганізуючий, творчий характер. При цьому синергетичний підхід 
спрямовує дослідника не на подолання хаосу у навчально-виховному процесі, а на необхідність зробити 
його творчим на основі ідеї самоорганізації. Ознайомлення педагогів-вихователів з положеннями 
синергетики викликає в них прагнення до активного оволодіння мистецтвом педагогічного забезпечення 
(взаємодії, супроводу) процесів самопізнання, саморозвитку і самореалізації учнів [3, с. 358]. 

Організація дослідження з позицій синергетики припускає співіснування різних автономних 
"центрів", парадигм, методів, підходів, які конкурують, доповнюють один одного і серед яких немає 
панівних. За цих умов педагогічний процес постає як відкрита, темпоральна, індетерміністична, 
плюралістична, імовірнісна сутність, що утворює "середовище вільного стану", в якому постійно щось 
зникає і щось виникає, і що чутливе навіть до незначних, слабких впливів [2, с. 7-8].  

Прихильники постмодерністської парадигми переконані, що наука зображує власне становлення не як 
монолінійний, безперервний, детерміністичний процес, а як стохастичний, катастрофічний, такий, що 
формується, як не прогнозований, парадоксальний процес [1, с. 56]. Плюралістична, гетерогенна концепція 
постмодерністського мислення дозволяє по-новому оцінювати і науково-технічний прогрес. Досягнення 
науки й техніки створюють матеріальне підґрунтя людської культури. З розвитком НТП змінюється і сама 
людина, з'являється духовний компонент культури, який розвивається у мистецькій творчості. Як зазначає 
О.Л. Музика [4, с. 124], здатність окремих людей до творчості підвищує адаптивність людства в цілому, 
незважаючи на життєву дезадаптованість окремих творчих особистостей. Науково-технічна творчість 
відкриває людям нові шляхи для оволодіння все новими ресурсами життєзабезпечення. Однак регуляцію 
всіх життєвих процесів людини не можна зводити лише до творчості, адже існують й інші види діяльності, 
які займають різні ніші на різних рівнях забезпечення життя людей.  



Дослідник стверджує, що існує певна суспільна самоорганізація творчості, яка визначає потребу 
суспільства і створює соціальні ніші для людей різного рівня творчості. Хоча потреба у творчості 
притаманна кожній людині, саме рівнева організація соціальних ніш, своєрідні, стихійні, саморегулюючі 
соціальні квоти створюють певні обмеження у розвитку творчих здібностей людей до найвищих рівнів. 
Окремі люди досягають цього рівня, а другі, наштовхуючись на соціальну конкуренцію, шукають і 
знаходять свої шляхи розвитку в інших соціальних нішах, адже суспільству потрібні не лише творчі люди 
(окремі галузі вимагають переважання виконавської дисципліни) [4, с.124].  

На думку багатьох дослідників, елементи творчості містяться в будь-якій людській діяльності. Вони 
дозволяють сучасній людині легше оволодівати новими видами діяльності шляхом переносу творчих 
стратегій. При цьому накопичується творчий потенціал, готовий розкритися за умови створення суспільних 
умов для цього, оскільки це саморегульований, синергетичний процес. Однак для підвищення його 
ефективності варто у кожній людині накопичувати творчий потенціал. Навіть у тих випадках, коли творчі 
потенціали окремих людей не реалізуються у творчі досягнення, вони створюють підґрунтя для цих 
досягнень. До того ж наявність творчих здібностей, і навіть невеликих творчих досягнень, у окремих людей 
створює культурне поле, де кожна людина почуває себе психологічно комфортно [4, с. 123-124]. 
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