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вирішується філософським контекстом аналізу як духовно-ціннісного світу 
особистості, так і її комунікаційних інтенцій у матеріальному перетворенні, 
відтворенні та творенні навколишньої соціокультурної реальності. 

Оскільки сучасна доба тотального споживання та примітивізованої 
практичності  транскрибує  теоретичне  знання не стільки у методологічні 
положення категоріальної культури діючого суб'єкта, скільки у технології, 
затребувані ситуативною кон'юнктурою  (звідси  недовіра до соціологічних 
утворень, що з'являються лише на час політичних перегонів і чиє прогнозування, 
відтак, зараховується до піару певних фігурантів, а епіфеноменальні недоліки, на 
жаль, екстраполюються на  соціологічну думку загалом),  то  обов'язком  і  
привілеєм водночас для творчої людини є збереження мети дискурсивного 
характеру, аналітико-синтетичної суті теоретичного мислення у багатстві 
історичних контекстів та соціокультурних анотацій. 

Ризикну стверджувати,  що саме філософське осягнення інноваційної 
діяльності дозволяє дослідити її сутнісні виміри долучаючи кожною до таїн 
всезагального. Адже проаналізувати феномен творчості з філософських позицій 
значить, як підкреслював свого часу Г.С. Батищев: "з самого початку ставити 
проблему   адекватного  її  розуміння...  на  універсальний,  онтологічний,  
об'єктивно діалектичний її смисл" [Батищев Г.С. "Творчество и рациональность // 
Человек, творчество, наука" – М., 1976., с.85]. Редукуючи творчість до окремих 
можливостей її прояву, необхідно  усвідомлювати й утримувати у виборі 
практичних опцій ризики довільної інтерпретації процесу та результатів творчої 
діяльності через суспільні очікування та інтереси певних соціальних прошарків і 
інституцій. Тоді, як попереджав ще Ніколас Луман, соціальне проектування може 
виявитися лише формою пристосування до змін у політичній практиці, а, спроби 
ангажувати інноваційні пошуки через вимоги останньої, власне і позбавлять їх 
справді творчого виміру. Бо сутність творчого прориву, що законом вимальовує 
обрії творчої  діяльності,  є  привнесення  нового  за  рахунок  ресурсів, що були. 
Були наявні, та не задовольняли, вичерпані чи недостатньо досліджені – усюди 
мають місце ризики суб'єктивних пошуків,  коли  нове  у  природному і  
культурному середовищі  вибудовується за умов  (більш  чи  менш  
усвідомлюваного) звернення до власної креативності. 
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СИНЕРГЕТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЯ КРЕАТИВНОЇ МОДЕЛІ  

ОСВІТИ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Методологічні проблеми формування креативої моделі освіти для сталого 
розвитку (ОСР) знаходяться в останні десятиріччя у центрі уваги багатьох праць 
вітчизняних і закордонних фахівців з філософії освіти (Андрущенка В.П., 
Згуровського М.З., Князевої О.М., Курдюмова С.П.,  Кудіна А.В., Левківського 
К.М., Мойсеева М.М., Новікова Б.В., Пригожина І.Р., Шинкарука В.Д.,  Еко У. та 
ін.). Згідно з їх поглядами, синергетика є методом та змістом освіти для сталого 
розвитку (ОСР).  Тобто  саме  вона  виконує  подвійну  функцію:  з  одного  боку,  – є 
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підходом, методом освіти і виховання, з іншого  боку, дає учасникам навчального 
процесу знання про власний предмет. 

Парадигма самоорганізації детермінує новий діалог людини з природою, з 
іншими людьми а також із самим собою. Нелінійна ситуація біфуркації шляхів 
еволюції або стану несталості, чутливості до малих впливів пов'язана із 
невизначеністю і можливостями вибору. Здійснюючи вибір подальшого шляху, 
суб'єкт орієнтується на один із власних шляхів еволюції складної системи, з 
якою він має справу, а також на власні ціннісні орієнтації. Синергетика у такому 
сенсі розглядається у якості оптимістичного способу опанування нелінійною 
ситуацією. 

Синергетика – це процедура навчання, спосіб зв'язку учителя та учня: вона 
не є передачею знань як естафети від однієї людини до іншої, а є створенням 
умов, при яких можливі процеси породження знань у суб'єкта навчання, 
активного творення учнями нового знання. Це нелінійна ситуація відкритого 
діалогу, прямого та зворотного зв'язку, солідарної навчальної пригоди,  влучення 
в один самоузгоджений темпосвіт, функціонування учителя та учня з однаковою 
швидкістю, в одному темпі, спричинення в роботі їх інтелектів так званого 
"резонансного ефекту". При цьому навчання стає інтерактивним і плідним: у 
ньому не тільки учитель навчає учня, а й учень "вчить" учителя краще його 
розуміти. 

Синергетика спотворює ефект пробуджуючого навчання, формулює 
проблему навчання так, щоб управляти процесом навчання без явних 
управлінських дій, але за допомогою малих резонансних впливів підштовхнути 
систему на один із власних і сприятливих шляхів розвитку, забезпечити перехід 
системи в стан самоуправління, самоорганізації та самопідтримки, подолати хаос 
(неорганізовані спонтанні намагання учня до знання), перевести його у простір 
напруги, породження "блискавки" інновацій. Внутрішній сенс синергетичного 
підходу до освіти полягає у стимулюванні, пробудженні суб'єкту навчання до 
відкритості або співпраці із самим собою та з іншими людьми. 

Навчання є адаптивною модифікацією системи. З точки зору еволюційної 
епістемології, котра використовує еволюційні, в тому числі і сучасні нелінійні 
синергетичні моделі для розуміння процесів креативного пізнання, навчання 
представляє собою об'єктивну модифікацію, генетично вроджену поведінку 
людини, що навчається. Саме можливість навчання означає суттєву перевагу 
людської істоти у досягненні того, для чого в процесі звичайної еволюції на 
протязі багатьох тисячоліть необхідні були чисельні мутаційні зміни. Культурна 
еволюція, на противагу історичному розвитку біологічних видів, є ламарківською 
по своєму характеру, тобто, кажучи мовою біології, надбані знання протягом 
життя індивіду (його знання та накопичений досвід) успадковуються і передаються 
новим генераціям людей. Навчання має резонансну природу: воно здійснюється 
через прискорення переходу до нових, модифікованих структур знання і 
поведінки. Грубо кажучи, відбувається " штампування", матрична передача 
цілісних зразків знання, що складають основу для наступних творчих пошуків 
індивідуального розуму. 
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