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Реалії сьогодення, у яких живе сучасна людина, 
потребують від неї особливих здібностей і якостей для 
розв’язання професійних, соціальних, гендерних, осо-
бистих та інших проблем. У науковій літературі описа-
но вимоги до людини, сформульовані наступним чи-
ном: інноваційна людина, творча людина, людина 
знаннєвого суспільства, людина інформаційного сус-
пільства, компетентна особистість тощо, тобто осо-
бистість непересічна, незвичайна. До людини вису-
вається беззаперечна вимога розвитку особистості. 
«Сучасне суспільство, – пише В. Г. Кремень, – … ви-
магає дедалі глибшого особистісного розвитку люди-
ни» [3]. Можна узагальнити характеристики, якими 
має володіти сучасна розвинена особистість: ефектив-
ність у багатоманітному полі комунікацій; самодостат-
ність, здатність до самостійної усвідомленої дії; на-
явність інноваційного мислення, готовність до 
інноваційного типу діяльності, сприйняття змінності, 
здатність до творення змін [2]. Отже, перед освітою, 
яка має допомогти сформуватися людині, поставлено 
завдання, що неможливо вирішити методами репро-
дуктивної педагогіки – безпосередньої передачі знань, 
формування вмінь та навичок, які були достатніми для 
епохи індустріального суспільства.

Подолання кризи освіти має здійснитися через засто-
сування нової методології – синергетичного підходу, 

про що йдеться у працях В. Г. Кременя, І. А. Зязюна, 
В. П. Андрущенка, В. В. Ільїна, О. С. По но марьова та ін. 
Як сучасна методологія, що дає можливість розв’язання 
освітніх проблем, синергетика, за висловлюванням 
В. Г. Кременя, «впевнено увійшла в сучасне життя, озна-
чаючи новий підхід до творчості, заміняючи дуалізм бо-
ротьби протилежностей поліфо нією мислення» [2]. Си-
нергетичний підхід дедалі більше стає методологічною 
основою досліджень у різних галузях гуманітарної нау-
ки, а саме: соціології (Л. Д. Бевзенко, Л. О. Мельник), 
антропософії (С. М. Вовк), етики (В. В. Надурак), теорії 
управління (М. Д. Карп’юк), психології (М.-Л. А. Чепа) 
та ін. Окремі аспекти теорії самоорганізації для 
розв’язання освітніх проблем відображені у працях 
В. О. Аршинова, В. Г. Буданова, В. Г. Виненка, А. В. Єв-
тодюк, Л. Я. Зоріної, С. Ф. Клепка, В. А. Кушніра, 
Є. М. Князєвої, В. С. Лутая, А. П. Назаретяна, Л. І. Нови-
кової, Є. Г. Пугачової, В. І. Редюхіна, М. М. Таланчука та 
ін. Застосування принципів синергетики у освітній галу-
зі з метою розвитку освітньо-педагогічних систем стало 
предметом вивчення О. В. Вознюка, І. В. Єршової-Ба-
бенко, С. Ф. Клепка, В. А. Кушніра, А. П. Назаретяна та 
ін. Вочевидь проблема розвитку особисто сті має розгля-
датися з позицій синергетики.

Традиційно особистість з точки зору різних наук 
розглядали як адитивну систему, утворена як єдине 
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ціле біологічних, фізіологічних, психічних, соціаль-
них та інших складових. Наприклад, у «Педагогічно-
му словнику» (2001) міститься наступне: «Особи-
стість – соціальний індивід, який поєднує в собі риси 
загальнолюдського, суспільно значущого та індивіду-
ально-неповторного. Особистість є суб’єктом пізнан-
ня й активного перетворення світу» [4]. Поняття «роз-
виток особистості» ще не відображено у зазначеному 
словнику.

У сучасній «Енциклопедії освіти» (2008) подано 
наступні визначення. Особистість «виступає як ціліс-
ність, що задана природною і певною соціальною сис-
темою». Особистість «постійно планує і спрямовує 
складний, аналогу якому немає у живій природі, про-
цес саморозвитку і самовиховання» [1]. Щодо розви-
тку особистості, то це поняття визначається наступ-
ним чином: це «процес формування особистості як 
соціальної якості індивіда в результаті її соціалізації і 
виховання за допомогою дорослих, які організовують 
і спрямовують її діяльність і спілкування» [1]. Отже, 
сама особистість може розглядатися з точки зору си-
нергетики як складна когерентна система. (Примітно, 
що в останньому цитованому визначенні спостеріга-
ється посилання на синергетичний підхід). У процесі 
розвитку особистість постійно вступає у відносини, 
в яких є складовою іншої когерентної системи. Таким 
чином, застосування синергетичного підходу до проб-
леми розвитку особистості виявляється абсолютно за-
кономірним.

У філософському словнику зазначається, що си-
нергетика є міждисциплінарним напрямом наукових 
досліджень, у межах якого вивчаються загальні 
законо мірності взаємних процесів переходу хаосу і 
порядку у відкритих нелінійних системах фізичної, 
хімічної, біологічної, економічної, соціальної та іншої 
природи [6].

Використання термінології, що належить до сфери 
синергетики, у галузі, безпосередньо пов’язаній із пе-
дагогікою, тобто людиною, не є чимось штучним, 
а нав паки дозволяє інноваційно подивитись на про-
блему, осмислити роль суб’єктів педагогічної взаємо-
дії, функції оточуючого середовища, виховну мету, за-
соби впливу на особистість тощо. Розглянемо, які 
поняття виводять розуміння розвитку особистості у 
нову площину.

Важливим є поняття складних самоорганізованих 
систем. Як зазначає В. Ф. Прісняков [1], у більшості 
робіт із синергетики зазначають наступні базальні 
принципи організації (характеристики) таких систем:

1) нелінійності розвитку, що означає неоднозначну, 
непередбачувану реакцію на зміну зовнішнього або 
внутрішнього середовища, тобто можливість кількох 
варіантів розвитку системи;

2) відкритості, за яким у відкритих системах від-
бувається постійний обмін речовиною, енергією, ін-
формацією, отже відкриті системи пов’язані зі зовніш-
нім середовищем і змушені пристосовуватись до 
нього, що означає неможливість цілком описати систе-
му та повністю її контролювати;

3) когерентності, який представляє узгодженість, 
синхронність взаємодії внутрішніх елементів, що про-
являється в масштабі системи.

Принцип емерджентності характеризує складні 
відкриті самоорганізовані системи з боку виникнення 
в них нових, інтеграційних, якостей, що виникають 
зав дяки об’єднанню окремих компонентів системи, 
яким новоутворення не були властиві. Ця характери-
стика стає метою педагогічних впливів з точки зору 
проблеми розвитку особистості.

Зазначені принципи та інші, такі як принцип само-
організації, неврівноваженості, виявляються тією 
основою, що дозволяє по-новому, відповідно до вимог 
часу, зрозуміти шлях розвитку особистості і можли-
вість організації відповідних виховних впливів.

Нове розуміння вносить поняття точок біфуркації, 
в яких система отримує можливість безлічі шляхів 
розвитку, в яких «розв’язується» стан неврівноваже-
ності (нестійкості, хаосу), після проходження яких 
система набуває нової якості, іншого рівня розвитку.

Якісно нового розуміння виховному процесу надає 
закономірність феномену надмалого впливу, що (фе-
номен) пояснюється виникненням резонансу, за якого 
мала флуктуація може змінити стан всієї системи.

Безумовно, одним із важливих є принцип самороз-
витку системи. Лише у процесі самоорганізації, само-
детермінації, через проходження точок біфуркації і об-
рання нової траєкторії відбувається розвиток системи. 
Неврівноважений стан системи стає джерелом її само-
руху.

Отже, що становить особливий інтерес за синерге-
тичного підходу до проблеми розвитку особистості?

З точки зору синергетики розвиток особистості по-
стає як постійний рух від одного стану системи до ін-
шого, в якому хаос, випадковість, створення-руйну-
вання, точки біфуркації тощо є природними станами 
системи, що послідовно змінюють один одного, вибу-
довуючи безперервну низку перетворень.

Необхідно враховувати, що особистість як складна 
відкрита біо-фізіо-соціальна система завжди перебу-
ває у складній взаємодії із зовнішнім середовищем (ін-
шими словами, перебуває у стані нескінченної кіль-
кості впливів, що на неї здійснюються), тобто увесь 
час відчуває більший чи менший зовнішній вплив, що 
викликає більше чи менше «розхитування» самої сис-
теми – внутрішнього світу особистості – переконань, 
уявлень, міркувань, потреб, прагнень, мотивів тощо. 
Отже, не можна розглядати особу вихованця як ста-
тичну, незмінну данність на будь-яких часових відріз-
ках – необхідно весь час рефлективно визначати її 
стан.

Фахівцю, який здійснює цілеспрямований вихов-
ний вплив на особистість, необхідно пам’ятати, що 
він, і його вихованець є суб’єктами взаємодії, тобто 
разом із суб’єктом виховання становлять синергетич-
ну систему, в якій їхня взаємодія має бути когерент-
ною (узгодженою). Суб’єкт-суб’єктна педагогічна ді-
яльність з точки зору синергетики передбачає розвиток 
як вихованця, так і вихователя. Суб’єкт-вихователь так 
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само підлягає розвитку, тобто проходить періоди 
неврівноважених станів і точок біфуркації, в яких важ-
ливо не втратити системний зв’язок із суб’єктом-
вихованцем.

Якість виховного процесу означає  його ефектив-
ність. З цієї точки зору синергетичний підхід, по-
перше, заперечує нав’язування системі такого стану, 
який для неї не є властивим; по-друге, зобов’язує вра-
ховувати феномен надмалого впливу. Пов’язуючи ці 
два принципи синергетичного підходу з’ясовується, 
що більш доцільним виховним засобом є так зване 
«м’яке управління», що здійснюється за допомогою 
незначних, але належних резонансних впливів, які 
були б суголосними власним внутрішнім тенденціям 
розвитку системи. Завдання такого управління поля-
гає у тому, щоб завдяки незначному зусиллю «під-
штовхнути» систему до одного з її сприятливих шля-
хів розвитку.

Своєчасні резонансні впливи виявляють потужні 
внутрішні резерви системи. Тобто ефективним буде 
такий виховний процес, який при незначній напрузі 
зовнішнього впливу вихователя викличе резонансний 
внутрішній відгук у системі дій вихованця, при чому 
вектор дії в обох випадках співпадатиме і буде направ-
леним у бік бажаного шляху розвитку. Це у свою чергу 
викличе мобілізацію внутрішніх можливостей, пред-
ставлених задатками особистості, й вивільнення енер-
гії творчості. Суб’єкту-вихователю необхідно керува-
тися настановою, що немає безпосередньої залежності 
між силою виховних впливів, кількістю витрачених 
зусиль і настирливістю дій вихователя та змінами в 
якостях вихованця. Необхідно пам’ятати, що потуж-
ний, але такий, що не відповідає внутрішнім потребам 
особистості, вплив може зашкодити узгодженому, не-
конфліктному її розвитку як когерентної системи.

Головний висновок з викладеного наступний: 
оскільки розвиток особистості виступає як постійний 
саморозвиток і самовизначення системи, це змушує 
говорити не про виховання (формування тощо) осо-
бистості, а про  суб’єкт-суб’єктне управління розвит-
ком особистості з урахуванням синергетичних законо-
мірностей.

За синергетичним підходом маємо основуватися на 
тому, що особистість – відкрита система, яка розви-
вається у своєму русі, завдяки нелінійності розвитку, 
закономірно проходить нестійкі стани, в яких вплив на 
систему є, з одного боку, більш ефективним, з іншо-
го – більш небезпечним, що призводить до різних про-
міжних стабільних станів системи. Ймовірність існу-
вання кількох кінцевих варіантів загострює проблему 
вибору і проблему адекватного впливу. Проблема ви-
бору зазвичай стоїть перед самою особистістю, яка 
розвивається, тоді як проблема впливу – перед педаго-
гом, вихователем.

Водночас необхідно зауважити (про це йдеться у до-
слідженнях І. Д. Беха, М. Й. Боришевського, О. В. Шев-
ченко), що енергією, що є рушійною силою розвитку 
особистості, є її духовність. Саме духовність і її осно-
ва – моральність є тим атрактором, що спрямовує 

(притягує, визначає, змінює) розвиток особистості і в 
точках біфуркації скеровує в русло гуманістичних цін-
ностей, стає орієнтиром випадкового вибору мораль-
ної вчинковості. Наші міркування підтверджує заувага 
В. С. Лук’янця: «Продуктивним є застосування синер-
гетичного підходу до аналізу самоорганізованих сус-
пільних систем, узгодження їхніх рушійних сил – мо-
тиваційних інтенціональностей соціальних суб’єктів 
на основі певних духовних та культурних цінностей 
задля досягнення екологічної рівноваги між соціо-
антропосферою та біосферою планети, котрі разом 
утворюють цілісну систему. Оскільки негативні еколо-
гічні показники, що загрожують існуванню життя на 
планеті, можуть набути певного асимптоматичного 
прискорення у режимі «із загостренням», то їм має 
бути протиставлене цілеспрямоване культивування 
духовних параметрів (цінностей, ідеалів та норм) у 
суспільній свідомості окремих соціумів і глобального 
співтовариства в цілому» [5].

Отже, методологічними орієнтирами синергетич-
ного підходу до розвитку особистості мають бути:

1) ставлення до особистості як до відкритої сис-
теми, в якій постійно відбувається обмін інформацією, 
підвладність різноманітним впливам оточуючого 
середовища, що постійно піддається тиску загально-
цивілізаційних явищ і процесів, які сприяють її роз-
витку;

2) урахування того, що особистість є системою, яка 
постійно саморозвивається і самодетермінується, 
і розвиток особистості не обмежений;

3) виховний вплив на особистість має відбувати-
ся в суб’єкт-суб’єктній педагогічній системі, у якій 
роз виваються обидва суб’єкти, за допомогою су-
б’єкт-суб’єктного управління розвитком особи сто-
сті з урахуванням закономірностей синергетичних 
систем;

4) розвиток має бути орієнтований не на цілі та 
сподівання суб’єкта впливу, а на внутрішні властиво-
сті суб’єкта розвитку: здібності й уподобання, здат-
ність до самоорганізації, при цьому увага приділя-
ється погодженості виховного впливу із власними 
тенденціями розвитку особистості;

5) саморозвиток особистості здійснюється на осно-
ві її духовності, збагаченню якої має передусім сприя-
ти суб’єкт впливу.

Таким чином, сутність синергетичного підходу до 
ефективного розвитку особистості відкриває шлях до 
більш ефективної форми – саморозвитку особистості, 
отже є засобом до звеличення особистості, вивільнен-
ня енергії для творчості.
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