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Розвиток психологічної науки протягом усього XX століття був, окрім 
усього іншого, як відомо, пов’язаний, зокрема, з цілеспрямованими 
розробками проблем творчості у різних її вимірах. Тут можна назвати в свій 
час досить відомі розробки Т.Рібо та П.К.Енгельмейера, які, гак би мовити, 
започаткували відповідні дослідження вже на початку століття. Трохи 
пізніше С.О.Грузенберг зробив одну з перших спроб дійти певною синтезу 
різних напрямів у дослідженнях творчості. Без перебільшення можна 
назвати справжньою віхою комплексні розробки, що були втілені у 
цілій серії видань з психології творчості й здійснювалися у Харкові; це 
було справді унікальне, багато в чому піонерське, широкоформатне 
дослідження, яке не втратило в деяких аспектах свого значення до 
цього часу. 

Надалі розвиток науки та техніки сприяв виникненню певною 
мірою автономного напряму в сфері психології творчості, який був пов’язаний 
дослідженням технічної творчості. Це були робот американською 
психолога Д.Росмана та радянського П.М.Якобсона, присвячені аналізу 
винахідницької діяльності. Вже пізніше сюди додалися ще й до сьогодні 
недооцінені роботи С.М.Василейського, відомі праці Г.С.Альтшулера, 
Т.В.Кудрявцева, Є.О.Мілеряна, цілої плеяди українських дослідників, що 
працювали у вперше створеній в СРСР лабораторії психології творчості в 
Київському Інституті психології. 

Безумовно, що не могли залишитися без уваги проблеми, які були 
пов’язані з науковою діяльністю, оскільки наука стала могутньою 
підсистемою у загальному розвитку людства та окремих, найбільш 
розвинутих країн, тому психологія наукової творчості вже на початку 60-
років почала формуватися так само як самостійна, відносно автономна 
складова в системі психології творчості. 

Треба нагадати, що довгий час психологія творчості не виділялась в 
окремий напрям. Якоюсь мірою це положення зберігається й донині. І це 
цілком зрозуміло,  якщо ми звернемо увагу хоча б на ту обставину,  що 
дослідження більшості питань психології творчості тісно пов’язане з 
проблемами загальної, вікової, педагогічної психології, психології праці, 
психології особистості та інших. Це також можна пояснити й тим, що в сфері 
психології творчості було порівняно небагато досліджень, не домінувала 
якась загальновизнана теорія. Нині усього цього вже сказати не можна і 
психологія творчості цілком обґрунтовано може претендувати як на окремий 
напрям у психології, так й, якщо реалізовувати комплексний підхід, на 
перетині кількох наук – педагогіки, медицини, фізіології, соціології та ін. 



Головне ж полягає у тому, що сьогодні ми маємо всі підстави говорити 
про існування чіткого замовлення на здійснення досліджень саме з психології 
творчості. І це пояснюється насамперед тим, що загальні тенденції 
розвитку людства, розвитку окремих країн, та й тенденції у індивідуальній 
праці, індивідуальному житті практично кожної людини вимагають, окрім 
класичних знань та вмінь, також і знань та вмінь саме пов’язаних з 
творчістю, бо у кожного існує визначена необхідність успішно розв’язувати 
нові завдання, нові проблеми творчого характеру. При цьому можна звернути 
увагу й на зростання обсягів інформації, яку людина повинна переробляти, й 
на дефіцит часу, й на різноманітні перешкоди, бар’єри, які додаються до 
загальних умов діяльності ледве не в кожній професії, ледве не на кожному 
робочому місці, а нерідко й у побутових умовах. Тому про успішність або 
неуспішність будь-якої діяльності ми багато в чому можемо судити, коли 
можна позитивно оцінювати творчу діяльність будь-якого працівника, який 
виконує роботу в сучасних умовах. 

Ідея необхідності розробок в сферах психології творчості таким чином 
стала сьогодні вже певною мірою буденною, щоправда не набуваючи при 
цьому буденності у становленні своїх фундаментальних методологічних 
положень та теоретичних позицій. 

Серед багатьох питань, які тісно пов’язані з дослідженнями психології 
творчості, як відомо, є чимало таких, які стосуються тих аспектів, які стали 
вже загальновідомими, або, якщо говорити точніше, то таких, які вже давно 
звернули на себе увагу дослідників. Це, перш за все, процес творчості, творча 
особистість, індивідуальна та колективна творчість, навчання творчості, 
стимулювання творчої активності, продукти творчості. Деякі нові 
аспекти почали вимальовуватися порівняно недавно. Сюди можна було б 
віднести дослідження стратегіальної організації творчого процесу, розробки 
нових методів та прийомів стимулювання творчого пошуку. А ще 
новітнішими можна вважати зовсім мало розроблені й значною мірою не 
визначені в багатьох аспектах, скажімо, напрями, які стосуються 
використання комп’ютерів у творчій діяльності, творчості в ускладнених 
екстремальних умовах. 

Сукупність тенденцій, які, так би мовити, починають все більш 
настирливо переслідувати кожного працівника і про які було сказано вище і 
ще буде сказано, детермінують і постановку нових завдань в психологічних 
дослідженнях, формування нових напрямів дослідження. У зв’язку з цим 
зупиняємося на деяких з цих питань. 

Ускладненість, в яких має перебіг практично будь-яка діяльність й 
саме повсякденне життя саме сучасної людини, стали вже, як це не є 
парадоксально, своєрідною нормою. Зростаючий ритм самої діяльності га 
його проявів у навколишньому середовищі, зростання потоків інформації, 
дефіцит часу, необхідного для прийняття рішень, а іноді й на „нормальне” 
виконання звичайної роботи, конфлікти з оточуючими, відомості про аварії, 
катастрофи, військові конфлікти, нещасні випадки при загрозливій екології 
що надходять постійно та багато іншого – усе це створює реальний фон 



повсякденного життя, якщо не кожної людини, то принаймні усіх тих, 
хто живе у містах, особливо – у великих, хто виконує певні різновиди  
складної діяльності, або будь-якої діяльності в складних умовах, хто 
вступає у конфліктні стосунки з іншими людьми, перебуває в умовах 
натуральної або штучної небезпеки (стихійні лиха, аварії, стресові впливи 
та ін.). 

Як це визнано, людський організм, людська психіка визначається 
досить суттєвими запасами біологічної, фізичної, психічної міцності, а, 
окрім того, характеризуються можливостями адаптації, що дозволяє 
розвивати цю натуральну стійкість , підвищує можливості людини в  
подоланні різноманітних труднощів. Разом з тим, такі запаси міцності й 
надійності завжди мають індивідуальні характеристики, вони неоднакові, 
а, окрім того, вони не завжди, так би мовити, розраховані на дуже сильні 
впливи, проти яких у конкретних людей нема ніякого імунітету, ніякого 
захисту, чи то фізичного, чи то психологічного. 

Саме тому з усією певністю та невідволіканням постає, – а, по суті, 
воно вже постало, – питання про перспективи, так би мовити, 
поєдинку, єдиноборства кожної окремої людини, і вже зовсім скоро й 
усього людства, з різноманітними ускладненнями, кризами, катастрофами, 
екстремальними й над екстремальними ситуаціями. Звичайна річ, у 
якомусь плані це питання зовсім не нове –  воно,  по суті,  є класичним,  
оскільки протягом усього свого розвитку людям повсякчас доводилося 
долати різноманітні труднощі, часом непосильні для них. Це, скажімо, 
війни, стихійні лиха, хвороби. Але принципова різниця між такими 
періодами й тим періодом, який наступив порівняно недавно – умовно 
кажучи, десь в останні 20-30 років XX сторіччя , полягає в тому, що нині 
людина має справу не з епізодами, не з періодами, які все ж мають 
початок і кінець, а з повсякденною, систематичною війною зовсім нового 
типу. Це війна, окрім того, що вже стало певною мірою звичним, з 
інформацією, війна з новим світом, який створила вже не Природа чи Бог, 
а війна з усім тим, що створено руками самої людини. Це машини, 
прилади, транспорт, комп’ютери, засоби масової комунікації, побутова 
техніка та ін. Й усе це до того ж представлено, як вже вище відзначалось, 
не у статиці, а в динаміці, причому нерідко у динаміці своєрідній – 
швидкість, шуми, комбінації рухомих об’єктів, – все це стало настільки 
різноманітним, енергетичне зарядженим, насичуючим простір, що  
сучасній людині, фактично без спеціальних захисних пристроїв, без 
спеціальних захисних технологій їх просто неможливо подолати: людина 
або відсторонюється від діяльності, або захворює, або навіть гине. 

Нема ніякого сумніву,  що тут не потрібний якийсь дуже вже  
масштабні, чи екзотичні приклади. Досить, скажімо, уявити собі людину, 
яка довгий час перебуває поруч з працюючими реактивними  
двигунами, або людину, що опинилась на проїжджій частині широкої 
міської магістралі в непередбачуваному для цього місці, або, навіть, 
перебуває дуже довгий час у дискотеці, де гучно звучить так звана 



авангардна музика. Неважко зрозуміти і стан такої людини, й можливі 
наслідки для її здоров’я, або навіть для життя взагалі. 

Інакше кажучи, йдеться про хронічне перебування людини в 
своєрідному лабіринті різноманітних з різною інтенсивністю діючих 
шкідливих впливів. 

В зв’язку з цим в загальних рисах окреслимо контури того  
справжнього конгломерату проблем, з якими необхідно мати справу як в 
комплексних, так само й одногалузевих і, в першу чергу, як ми 
переконані, саме психологічних дослідженнях. 

Як це видається на нинішньому етапі розвитку наших уявлень 
вузловими можна вважати такі проблеми: 

· загальний психологічний, в тому числі також інтелектуальний, 
емоційний й суто творчий потенціал людини, це дослідження 
розв’язання нових задач, емоційно-вольової стійкості, 
надійності при виконанні різноманітної діяльності протязі більш 
чи менш тривалого часу, пошуки оригінальних розв’язань та ін.;  

· творча свідомість та творча поведінка людини (конкретного 
професіонала зокрема);  

· діяльність і поведінка людини в складних, кризових, екстремальних 
умовах (в тому числі й творча поведінка);  

· загальне психологічне, а також інтелектуальне, творче здоров’я 
людини;  

· інформаційна психологічна безпека творчої особистості та творчих 
процесів;  

· можливості стимулювання творчої діяльності без серйозних 
шкідливих наслідків для здоров’я;  

· адаптація людини до нових умов, нової техніки, принципово 
нових ситуацій (в тому числі ускладнених, кризових, 
екстремальних та ін.); 

Ціла низка проблем,  як нам видається,  може бути віднесена до 
наведених вище підпроблем та окремих дрібніших складових (наприклад, 
здібності, обдарованість, їх розвиток та ін.).  

Умови, за яких здійснюється та чи інша діяльність, визначаються 
багатьма факторами. Тут, зокрема, слід говорити про приміщення, 
клімат,  і наявність шуму,  предметне та людське оточення,  шкідливі 
епізодичні або більш чи менш систематичні впливи та ін.  

У свою чергу за мірою тих чи інших факторів, що впливають з 
оточення, ми можемо розподілити умови діяльності для конкретного 
суб’єкт наступним чином: комфортно-стимулюючі, комфортні (зручні для 
виконання „звичайної” діяльності), звичні (в яких суб’єкт вже достатньо 
адаптувався). помірно несприятливі, несприятливі, складні, кризові (дуже 
складні), екстремальні (аварійні), катастрофічні. 

Наявна також досить помітна низка розробок, які теж чи інакше 
стосуються проблематики напружених, стресогенних ситуацій в спорті 



(наприклад, роботи Л.Д.Гіссена, Л.Тараса, Ю.Зуєва та ін.), у військовій справі 
(В.Л.Маріщука, М.І.Дяченка, В.О.Кандибовича, В.О.Пономаренка, 
Н.Коупленда, Д.Міллера та ін.), медичних аспектів переживання стресів, 
подолання криз та ін. (Г.Сельс, В.Лебедєв, Ю.Александровський та ін.), а 
також в умовах тієї чи іншої катастрофи (В.О.Моляко, М.М.Решетніков, 
С.І.Яковенко та ін.), а також деяких інших (медицина – захворювання, а 
також поведінка лікаря в екстремальних умовах та ін.), аж до ситуацій 
побутового характеру (існує досить велика література про ситуації 
кримінального характеру, вуличні аварії та ін.). Для нас, враховуючи 
специфіку наших загальних досліджень, окрему сферу складають подібні 
ситуації, пов’язані з навчанням та вихованням дітей, спілкуванням в 
сім’ї, в системах "вчитель – учень", "вчитель – учні" та усі інші, що 
належать до проблематики навчально-виховних процесів, трудової 
підготовки, запобігання шкідливих звичок, кримінальної поведінки, 
реабілітації психологічного здоров’я. 

В зв’язку з усім цим, розв’язуючи неодмінно стратегічну проблему 
підготовки фахівців,  що були б здатні на високому рівні здійснювати 
гіпотези й проекти сьогоднішнього та завтрашнього дня, ми так само за всіма 
законами логіки повинні вирішувати задачі, що пов’язані саме з підготовкою 
спеціалістів, які здатні успішно долати нові бар’єри, шукати виходи з, гак би 
мовити, нових лабіринтів. Іншими словами, підготовка фахівців – це 
фактично підготовка їх до творчої діяльності, часом в досить широкому 
діапазоні. Одразу ж слід зазначити, щоб не було будь-яких непорозумінь, що 
ця підготовка зовсім не означає ігнорування так званих нетворчих вмінь та 
навичок, але домінанта творчості, як це нам тепер вже досить добре 
зрозуміло, стає фактично обов’язковою складовою професійної освіти на 
різних етапах, включаючи етапи підвищення кваліфікації, а, часом, і 
оволодіння новими професіями, які не завжди пов’язані з тими попередніми, 
якими раніше оволоділи ті чи інші працівники. Тобто тут на увазі мається 
аспект безперервної освіти. 

Ми вже неодноразово звертали увагу на те, що нам необхідно 
якомога інтенсивніше і у якомога широкому діапазоні впроваджувати у 
повсякденне життя, в підготовку спеціалістів на усіх шаблях освітньої 
ієрархії психологічні технології навчання творчості, творчого тренінгу. При 
цьому варто зробити особливий наголос на таких моментах. 

По-перше, ми вважаємо суттєвим положення про наскрізну роль 
творчості у всьому процесі підготовки й діяльності фахівців. Тобто йдеться 
про підготовку до творчої діяльності на різних вікових та професійних 
етапах. 

По-друге, потрібно виділити вузлові моменти в загальному процесі – 
вікові, так само професійні, оскільки напрацьовані вже досить суттєві дані 
про оволодіння відповідними вміннями, про найбільш оптимальні періоди 
входження в сферу певного рівня творчої діяльності (наприклад, принципово 
важливим є дошкільний період, молодший шкільний вік, етап 
професіоналізації – становлення молодого спеціаліста та ін.).  



По-третє, принциповим є положення про формування готовності до 
здійснення творчої діяльності, яке, в свою чергу, вимагає 
систематичного творчого тренінгу, що може здійснюватися як у межах, 
виконуваної (діяльності, так і спеціально організованих процесах навчання, 
різних формах позанавчальної діяльності (змагання, олімпіади, гуртки, 
творчі вікторини та ін.), 

Уже з вищесказаного стає зрозумілим, що в нашій загальній 
концепції йдеться про органічне вплетения підготовки до творчої 
діяльності в процесі навчання, в повсякденне професійне життя. Тобто, 
творчість повинна стати нормою професійної діяльності та нормою 
підготовки до неї, тобто в кінцевому варіанті ми говоримо про те, що кожен 
фахівець має бути творчим фахівцем. Звичайно, рівні творчої діяльності 
завжди будуть різними, оскільки в кожному конкретному випадку творчі 
можливості у кожного конкретного працівника детерміновані його 
здібностями, обдарованістю, талантом. 

Не вдаючись до більш широких обговорень, проблеми творчості, 
зокрема у філософських аспектах буття, сенсу життя, ми підкреслюємо 
лише той момент, який здається нам найбільш адекватним щодо людського 
призначення як творення та перебудови себе та світу. Хоч, ясна річ, не 
можна обійтися й без цілком справедливого питання: якщо людина є носієм 
саме побудовчих перетворювальних функцій, то чому водночас займається 
й руйнівною, деструктивною діяльністю? Як певною мірою „єдиний 
знаменник” відповіді на таке запитання в реєстр різних видів творчої 
діяльності ми включаємо також і ті, що пов’язані з „творчим руйнуванням” 
– війна, а також різні види творчості, котрі не відповідають нормам моралі, 
законам (злочинність). 

Аналіз досить великого масиву літератури з проблем творчості 
дозволяє зробити, зокрема, висновок про те, що дійсно впродовж 
соціально-економічних перетворень, зростання необхідності все частіше 
розв’язувати незвичайно складні та нові задачі людині сьогоднішнього, а 
тим більше завтрашнього дня, вже не просто бажано, а необхідно оволодіти 
творчими вміннями, стратегіями та тактиками як інструментарієм 
діяльності.  На ту обставину,  що творчість потрібна людині не лише для 
написання романів та картин, побудови наукових гіпотез та ін., але й для 
того, щоб виживати, прямо звернув увагу років 20 тому, Б.Ф.Ломов, до того 
ж це положення представив не як якесь оригінальне, а як цілком буденне. 

Зосередивши на цій проблемі увагу, ми намагалися протягом 
тривалого часу дослідити деякі, як видається, важливі складові системи 
творчості – його процес, продукти, стимули та бар’єри, саму творчу 
особистість, творчу обдарованість та ін. Узагальнюючи одержані 
результати та використовуючи для цього дані багатьох інших авторів, 
ми намагалися, здійснити хоча б попередні ескізи концепцій творчої 
людини (або, як ще можна її назвати – "людини творчої"), як типу, що 
формувався протягом XX століття – саме особливого типу людини, 
зорієнтованої в першу чергу на здійснення саме творчої, реконструюючої 



діяльності, як діяльності для цього типу натуральної, органічної та 
визначаючої сенс його професійного та повсякденного існування. 

Творча людина розглядається нами як така,  що відбиває вищий 
ступінь розвитку, підготовленості до конкретних видів діяльності, до життя в 
цілому, до зміни стилів поведінки, до пошуків виходу з кризових станів, до 
найбільш конструктивної раціональної поведінки в так званих 
„прикордонних станах”, в умовах катастрофи. Нами в раніше 
представлених публікаціях вже ви складалися окремі положення цієї 
концепції,  зокрема ті,  що пов’язані з вивченням стратегій та тактик 
творчої діяльності, вивченням творчої обдарованості. В зв’язку з тим, що у 
все більшою мірою стає актуальним питання про вищі рівні творчої 
активності, я хотів би тут зупинитися на необхідності вивчення таланту, 
оскільки саме на цьому рівні творчої діяльності проявів обдарованості 
вищого рівня найбільш виразно можна досліджувати творчу особистість, 
творчу людину.  

В коло питань,  які слід розглядати спеціально в цьому аспекті,  ми 
включаємо такі положення: 

· талант є однією з вищих форм низки творчих здібностей, 
своєрідно зінтегрованих в структурі особистості й таких, що 
розвиваються в конкретних, в цілому позитивних соціальних умовах; 

· разом з тим, розвиток таланту передбачає наявність певною 
конструктивного дисонансу, діалогу в системі „особистість – 
середовище”, яка припускає різні рівні конфлікту, які можуть 
повністю нейтралізувати творчу активність особистості та 
колективу; 

· загальний сенс та призначення таланту обумовлені рівнем 
свідомості, сфери духовних та матеріальних потреб, 
спрямованістю особистості, системою її ціннісних орієнтацій; 

· у психологічному плані визначальними в структурі талановитої 
особистості є тенденції до створення оригінальних продуктів у 
сферах науки, техніки, літератури, мистецтва, виробничій 
діяльності та ін.; 

· творча сутність таланту вирізняється саме через реалізацію творчих 
стратегій, реконструювання, рекомбінацій та окремих аналогій як 
механізмів розумової діяльності високо обдарованої особистості; 

· можна вважати принципово можливим досягнення рівня таланту 
людиною, що систематично виконує творчу діяльність, яка володіє 
вираженими здібностями до вибраної нею діяльності і яка має 
можливість самореалізуватися в переважно творчих колективах 
або ж в умовах своєрідної „індивідуальної лабораторії”; 

· однією з перспективних форм раннього виявлення та  
спрямованості стимулювання творчої обдарованості, 
потенціального таланту, можуть стати групи творчого тренінгу 
(існує ціла низка різних систем такого чи чимось подібного,  що 



описані, скажімо, в працях А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинського, а 
також в розробках Л.В.Петровської, деяких авторів групової 
творчої діяльності, в наших розробках стосовно системи КАРУС 
та ін.). 

На сучасному етапі вивчення таланту й розробки системи 
методологічних засобів дослідження видається важливим 
систематизувати досить великий за обсягом, хоча й строкатий, матеріал, 
пов’язаний з вивченням здібностей, обдарованості, геніальності, тобто, 
по суті, творчого потенціалу здійснюючи водночас синтез розробок 
цілої низки науково-практичних шкіл Сходу та Заходу. У модернізації та 
реконструюванні мають потребу також конкретні методи й методики 
досліджень, скажімо, біографічній метод. 

Тут нам хотілося також коротко зупинитися на деяких 
методологічних принципах, які видаються особливо важливими при 
здійсненні досліджені) саме такого характеру, що про них йдеться в 
нашому аналізі.  

Свого часу ми виділяли при дослідженні конкретної діяльності 
шість таких принципів, а саме: системності та комплексності, 
процесуальний, конфліктності діяльності, виховної ролі праці, розливального 
впливу творчості, та прогнозування розвитку професії. У тому 
контексті, в якому здійснювався аналіз, це були принципи, які ми 
вважали найбільш адекватними (деякі з них,  це,  як добре видно,  
цілком, гак би мовити, універсальні), а їх ієрархічна схема може бути в 
кожному окремому випадку цілком автономною. Нині, коли ми ведемо 
розмову про дослідження творчості, творчої діяльності в цілому, цілком 
доречно виділити саме ті методологічні принципи, які видаються 
перспективними при здійсненні досліджень за цим магістральним 
напрямом. Як би там не було, але доля майбутніх досліджень в цих 
напрямах буде залежати від обраних нами принципів, від їх 
інтерпретації,  тому тут ми не претендуємо на якісь остаточні вирішення 
та визначення, а спробуємо виділити ті з них, які вже можуть бути 
сприйняті органічними в межах усієї парадигми, на яку ми 
орієнтуємося. Йдеться саме про парадигму ТВОРЧОЇ ОРГНІЗАЦІЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ У РІЗНИХ СФЕРАХ, тобто про домінування 
пошуків оригінальних, нових розв’язань проблем, задач, які є 
традиційними або вперше виникають. 

Тут одразу виникає чимало не тільки загальнометодологічних 
коментарів, але й коментарів суто філософських, до яких ми будемо 
вдаватися не тільки тому, що вони вимагають спеціального „наукового 
простору”, але й тому, що не стали наслідком сталих методологічних та 
філософських теорій, які ще не створили відповідні фахівці. 

В діапазоні цієї парадигми, яку ми будемо коротко називати як 
парадигму ТВОРЧОСТІ, ми можемо відповідно виділяти такі важливі, 
з нашої точки зору, принципи: 

• принцип адекватного оцінювання (або принцип розуміння); 



• принцип проектування (формування гіпотези чи гіпотез); 
•  принцип конструювання конкретних структур та функцій; 
• принцип апробації нових продуктів (розв’язань); 
• принцип реалізації та тиражування продуктів творчої діяльності. 
Як це можна побачити, якщо скористатися нашими попередніми 

розробками теорії стратегіальної організації творчого процесу, усі ці 
принципи, так би мовити, вписуються в контури стратегіального підходу 
до розв’язування нових задач, оскільки творчий процес включає саме 
такі суттєво важливі складові як оцінювання, еталонування, розуміння, 
формування гіпотези, проекту, апробація нового продукту відповідно до  
бажаних функцій, а надалі вже мова може йти про відповідне  
впровадження нового продукту у відповідну „нішу”, чи додавання його 
до вже існуючих, коли цей продукт може бути конкурентним , або  
гармонізуючим, або навіть антагоністичним – це окрема тема для 
розвитку цієї теорії. 

Тобто фактично ми можемо дійти висновку , що нашу парадигму 
у зв’язку з вищесказаним можна означити як парадигму 
СТРАТЕГІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ творчих процесів. 

З нашої точки зору, надзвичайно важливі речі, хоч ми тут зовсім не 
претендуємо на особливу оригінальність, про що можуть переконливо 
засвідчити, скажімо, розробки таких відомих фахівців у психології 
творчості, як Я.О.Пономарьов, Я.Главса, а також розробки 
А.В.Брушлінського, О.М.Матюшкіна, O.K.Тихомірова, не кажучи вже 
про класичні роботи Л.С.Виготського, О.М.Леонтьева, Б.Г.Ананьева, 
Г.С.Костюка, Л.С.Рубінштейна, Б.М.Теплова, та цілої плеяди  
зарубіжних та вітчизняних авторів, починаючи від У.Джемса й 
закінчуючи новітніми розробками, скажімо, Р.Стернберга. 

Парадигма стратегіальної організації творчих процесів, конкретних 
процесів творчої діяльності передбачає такі цілеспрямовані дії, що 
дозволяють: 

· актуалізувати  наявні знання, що потрібні для  розуміння нової 
задачі; 

· спрямувати пошук проекту розв’язання; 
· винайти „поточні технології” розв’язання; 
· застосувати ці технології в умовах нової задачі; 
· оцінити досягнуте розв’язання. 
Все це начебто дещо банально, але насправді йдеться ні більш, ні менш, 

а про нове розв’язання – організацію своєрідного хаосу (в руслі понять 
синергетики), а якщо ми продовжимо цей ланцюг висновків, то прийдемо до 
висновку, що фактично йдеться про НОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ, 
а, значить, і про НОВУ ОСОБИСТІСТЬ, оскільки ми дотримуємося т і є ї  
точки зору, що поняття особистості принципово пов’язане з її творчим 
потенціалом та його неодмінною реалізацією в конкретній діяльності. 



Неважко зрозуміти, що все це цілком певним чином детермінує наші 
дослідження, так само як і вимагає внесення певних коректив до практичних 
дій, спрямованих на вирішення таких загальномасштабних проблем як 
організація системи освіти, й закінчуючи „мікроскопічними” діями, 
пов’язаними з організацією роботи окремої дитини, окремого школяра, бо 
йдеться про формування творчої особистості, яка визначається готовністю до 
творчої діяльності, можливостями здійснювати цю діяльність та її 
здійсненням, можливостями самостійно оцінити результати виконаної 
діяльності. 

У найкоротшому варіанті ми можемо говорити про творчу особистість 
як про таку, що „володіє” стратегіями розв’язання нових задач, реалізує 
ці стратегії, здатна внести відповідні зміни у свою діяльність залежності 
від конкретних умов та власних можливостей. За цими характеристиками 
фактично можна побачити три основні складові особистості як цілісної 
системи, а саме її інтелектуальні, вольові, емоційні якості, що об’єднані 
творчими здібностями. Звичайна річ, тут йдеться про варіант ідеальної 
моделі,  а в звичайному житті ми маємо справу з незліченними 
варіаціями особливостей, до того ж в їх структуру можна ще, згідно з 
деякими розробками, додавати.  

Інша річ, що ти чимало складових (наприклад, роботи Г.С.Костюка). 
такий підхід до особистості не означає, що ми можемо „остаточно” 
вирішити питання про її спрямованість. Ні, так само, як це випливає з 
розробок багатьох авторів, які присвятили свої праці проблемі 
особистості, ми також не можемо виділяти суто позитивні характеристики, 
які повинні начебто витікати з такого підходу, пов’язаного зі створенням 
чогось оригінального, зі створенням нового. Тут на додачу до того, що було 
сказано вище, можна засвідчити, що ми, так само, як, скажімо, 
Й.Козелецький, що запропонував концепцію трангресивної людини, яка 
намагається увесь час вийти за межі дозволеного, прийнятого та ін., й при 
цьому здійснює не тільки конструктивну, але й деструктивну діяльність, так 
само, повторюю, й ми повинні, говорячи про стратегіальну організацію 
творчої особисті, мати на увазі ці моменти. 
 
 


