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РОЛЬ СИНЕРГЕТИКИ І САМООРГАНІЗАЦІЇ У ФОРМУВАННІ 

Й РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 
 
Творче мислення — це психологічна і раціональна діяльність 

людини, переосмислююча і перетворююча природний і соціаль-
ний світ у відповідності з цілями, потребами та інтересами люди-
ни і людства в цілому на основі пізнання, усвідомлення і ефектив-
ного використання закономірностей і випадковостей об’єктивної 
дійсності. 

Синергетика і самоорганізація як новітня, інтегративна пара-
дигма пізнання й розвитку, відкривають можливість усвідомлен-
ня й використання синергетичної методології у формуванні й 
розвитку творчого потенціалу студентів, правильного визнання і 
розуміння самої суті і механізму творчого мислення. 

Творчість у найбільш повному, синергетичному смислі, тобто 
творчість як отримання нових наукових знань і практичних ре-
зультатів та реалізація цих результатів у взаєморозумінні, взає-
модії і взаємодопомозі суб’єктів соціальної діяльності, якісно 
відрізняється від рутинних «заорганізованих» процедур. Тканина 
творчого процесу пронизана багатьма нитками випадковостей, 
багатозначними переплетеннями невизначеностей, різноманітни-
ми спалахами розумових нахідок істини. Творчість здатні здійс-
нювати лише самоорганізовані, самодостатні, самоуправляючі 
соціальні суб’єкти, якими мусять бути всі студенти, Завдання на-
вчально-виховного процесу якраз і полягає в тому, щоб кожен 
студент все це дуже добре зрозумів і самоорганізовано, самовід-
повідально й наполегливо формував синергетичне, самоорганіза-
ційне уявлення про хаос, аттрактори, біфуркації, нелінейність, 
невизначеність, випадковість, непередбачуваність та інші підва-
лини формування творчого мислення. 

Вихід креативного мислення на один із продуктивних аттрак-
торів студент мусить розуміти як раціональний пошук і попадан-
ня на шлях ясності, що веде до істини. У кожного студента при-
родно виникає питання: Яким чином попасти в поле притягання 
продуктивного аттрактора? Відповідь на це питання допоможе 
знайти викладач, який мусить переконливо показати всім студен-
там, що почуттєвість до хаосу, до випадковостей (якими є аттра-
ктори), до різноманіття можуть бути наявними лише у розвину-
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тих, підготовлених станах пізнаючого розуму — в станах нестій-
кості на цьому високому рівні. Кожен студент самостійно робить 
власний висновок про необхідність формування пізнаючого, тоб-
то творчого розуму. 

Щоб аттрактор почав діяти, щоб творча праця студента почала 
будуватися із майбутнього, особливо важливими є перші кроки! 
«Часто у великих відкриттях, — пише М. Вертгеймер, — най-
більш важливою є правильна постановка питання. Прозріння, по-
становка продуктивного питання іноді є більшим досягненням, 
чим вирішення поставленого завдання» [1]. 

Звідси випливає вирішальна роль доброго плану, добірка клю-
чових слів, привабливий образ проблеми, яскрава назва, які знач-
но стимулюють творчу діяльність. Тому розробка «Карти само-
стійної роботи» кожного студента на синергетичних, 
самоорганізаційних засадах мусить бути не лише справою студе-
нта, а сумісним з викладачами творчим процесом, який забезпе-
чує формування творчого мислення студентів. 

Таким чином, синергетика і самоорганізація мусять бути 
реальною методологією і механізмом формування творчого 
мислення студентів, самоорганізація і самонавчання кожного 
студента — це реальний механізм формування їх творчого по-
тенціалу. 

У зв’язку з цим доцільно, на наш погляд всім студентам ви-
вчити спецкурс «Синергетика і самоорганізація в економічній ді-
яльності», розроблений викладачами кафедри політології і соціо-
логії КНЕУ. 
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