
УДК 159.9 Кривопишина о. А. (М. Суми)

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІКОВИХ ПЕРІОДІВ
РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНО ОБДАРОВАНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ
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Актуальніст ь. У період екологічної кризи з новою силою стає зрозу-
мілим значення фундаментальної наукової проблеми - психології творчості.
В умовах сучасної цивілізації, в зв'язку з кризою духовності, розвитком тех-
нократичного мислення виявляється дуже важливим приділити увагу про-
блемі розвитку творчої особистості. Саме творчість здатна піднести особис-
тість до духовної діяльності, до відкриття нових змістів в науці, мистецтві,
філософії, мові, житті взагалі.

Літературна творчість має свій кінцевий продукт - літературу, як духо-
вне джерело, що впливає на удосконалення соціального середовища, міжосо-
бистісних взаємовідношень та людину в цілому. Літературно обдаровані осо-
бистості - це творці прекрасного, гармонійного в культурі та природі.

Інтерес дослідників до механізмів, чинників, процесу формування літе-
ратурно обдарованих особистостей, до творчого розвитку людини в процесі
творчої діяльності до цього часу залишається в багатьох аспектах відкритим
для наукової дискусії.

Мета: емпіричний аналіз вікових періодів розвитку літературно обда-
рованих особистостей.

Завдання: 1) провести експериментальне дослідження періодів розвитку
творчої особистості у процесі онтогенезу за лінією (фрамою) S; 2) здійснити
порівняльний аналіз періодів впливу життєвих подій на процес формування
часо-просторових матриць авторів вербально-художнього тексту класиків та
сучасників.

у попередніх дослідженнях, розвиваючи основні положення системно-
стратегічного підходу до психології творчості, розроблені академіком
В. О. Моляко, ми послідовно доводимо, що процес взаємодії творчої особис-
тості з навколишнім «часо-простором» відбувається за законом розгортання
«фрами S» [див.1; 2; 3; 4; 5; 6]. Саме графічне зображення лінії S (покладеної
набік: спочатку ввігнутість, потім опуклість) може послужити своєрідною
«формулою» часо-просторової організації психіки людської особистості, зок-
рема, творчої, причому у ії кореляції з певними віковими точками (точками
онтогенезу).

Отже, у процесі онтогенезу творчої особистості можна виділити декі-
лька основних етапів, які поділяються на вікові періоди.

Перший (на лінії S в цілому позначається як ввігнутий) - це період паси-
вного формування творчої особистості внаслідок впливів на неї певних часо-
просторових чинників, які відбуваються на тлі визрівання певних мозкових
структур (вертикальних, горизонтальних, латеральних. Всередині цього етапу
можна визначити додаткові періоди, які передають рух особистості під час
цього етапу - першої частини Фl\ами S: а) період від народження (чи навіть
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пренатальний) до 10-12 років - рух «згори вниз до нуля», І частина фрами S;
б) період від 10-12 років іноді до 14-16 - «від нуля догори», І частина фрами S.

Якщо на початку онтогенезу рух у цій частині відбувається глобально
«згори вниз» (з тимчасовими «відповідями» особистості «вгору»): середови-
ще впливає на особистість, - то в середині відбувається свого роду «нуль»,
зупинка, після якої рух поступово набуває тенденцій розвитку «вгору».

Всі ці точки на умовній лінії розвитку чітко корелюють з основними
точками онтогенезу з погляду визрівання основних структур.

Під час завершального етапу становлення, тобто наближення до оста-
точного визрівання всіх мозкових структур, наступає другий етап (який від-
повідає другій частині фрами S - опуклій) у творчої особистості, що тільки
формується, виникає свого роду «відповідь» на зовнішні впливи - бажання
створити власний віртуальний простір (простір власне самостійної - оригіна-
льної творчості), який спочатку ПРОЯВ.1Яєтьсяу створенні власного реального
простору (початок руху від НУ.1ЬОВОЇточки нагору ще у першій частині фра-
ми S - ввігнутій). Потім відбувається парадоксальний рух «у зворотному на-
прямку»: по лініях фрами S вгору до найвищої точки у спробі побудови «вір-
туального» простору - простору власного твору, який, власне, є спробою
«реконструювати» онтогенетичний власний, індивідуалізований простір. Це і
є завершальний, «досконалий етап» - мета формування творчої особистості _
перехід до самостійної творчості. Другий етап розвитку творчої особистості
також склададається з двох періодів: а) період від 14-16 до 17-21 (дуже рідко
25-27) - «догори до верхнього нуля» (відповідає періоду остаточного визрі-
вання всіх без винятку мозкових структур, тобто остаточного визрівання мо-
зку в цілому), ІІ частина фрами S; б) період 17-21 (рідше 25-27) від верхньо-
го нуля вниз, тимчасова регресія, чи скоріше «ревізія» можливостей мозку і
психіки, ІІ частина фрами S.

Всі ці онтогенетичні точки у досліджуваних нами творчих особистос-
тей (власне, нами було проаналізовано б.1ИЗЬКО500 автобіографій, спогадів,
мемуарів авторів вербально-художніх текстів), коли відбувалися значимі по-
дії, були чітко прив'язані до кількох періодів з незначними коливаннями че-
рез індивідуальні розбіжності психічного визрівання досліджуваних. Попри
всі відзначені розбіжності в долі й творчості та у особистісних «фракталь-
них» конфігураціях у авторів вербально-художніх текстів спостерігається чі-
тка кореляція між періодами найвищого визрівання основних мозкових стру-
ктур та часо-просторовими впливами навколишнього середовища.

За результатами аналізу атобіографічних матеріалів літературно обдаро-
ваних особистостей минулого й сучасності (авторів вербально-художніх тек-
стів) визначено періоди формування творчих особистостей: у першому - па-
сивному - періоді (ввігнута частина лінії S) форчування творчої особистості
на тлі визрівання певних мозкових структур (веРПІка.1ЬНИХ, горизонтальних,
латеральних) відбуваються різні ВП.1ИВИна неї певних часо-просторових чин-
ників, і таким чином формується своєрідна «часо-просгорова матриця» май-
бутнього творця. На початковому етапі відбувається засвоєння чужих засобів
(особливо якщо відбувається так званий «феномен зустрічі», який відіграє
двояку роль: позитивну, даючи ТВОРЧИЙзразок для особистості, що тільки
формується, - і негативну. оскільки відбувається первинна дисипація пер-
винного простору у початківця). І ті.1ЬКИпід час завершального етапу стано-
влення і остаточного визрівання всіх мозкових структур) ця матриця (опукла
частина фрами S) вимагає нового втілення - у творчої особистості виникає
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свого роду «відповідь» на зовнішні впливи - бажання створити власний вір-
туальний простір самостійної оригінальної творчості.

Аналіз атобіографічних матеріалів авторів верба:rьно-ху::южніх текстів
дозволив зробити важливе спостереження шоло чіткої кореляції між періо-
дами визрівання мозкових структур та часом ВП.1ИВУнегативного чи позити-
вного фуркаційного чинника. котрий «розщеплював. інливілуальний простір
творчої особистості щонайменше на лві частини. виводячи евіломість на ,"о-
вий рівень усвіломлення наВКО.1ИШНЬОГОсвіту

Сліл пам'ятати. шо. попри неолночасне визрівання зазначених структур,
на ВСІХетапах онтогенезу мозок працює як шле (через сис гсмну органгзашю
психічних функцій І. являючи собою на кожно чу віковочу етап: CBOt::>l.J",:
«суму», результат різночасного визрівання різних CТP~XГ~?Г]. а то:-,:; можна
ПРИПУСППІІ.шо вплив олиого фурнаційного чинника у бі.1ЬШранній сенситав-
ний періол СПРИЧИНЯЄ«системну- реакцію. впливаючи на полальший перебіг
подій і підсилюючи сенситивність наступного періоду Окремого коментарю
заслуговують ше декілька фактів. пов 'язаних із ОСНОВЮІ:-'Шточками он гогсиезу
особистості. Це кілька ваЖ1ИВИХвікових етапів у період між 14--16 та 1"-19
роками життя - період остаточного визрівання усіх структур :-'ІОЗК)".На вілмі-
ну від попередніх періодів, вони не мають зовнішніх фуркаційних чинників.
причому найсильніший «злам», який, розпочавшись у 15-16 років, припалає
на 17-19 років, і відбувається з такою інтенсивністю, що часто ПОВТОРЮЄТЬСЯ
тричі (з однаковою силою) протягом декількох тижнів або місяців і нарешті
завершується інсайтом. Всі ці онтогенетичні точки у досліджуваних НЮШтво-
рчих особистостей (власне, нами було проаналізовано близько 500 автобіог-
рафій, спогадів, мемуарів авторів вербально-художніх текстів), коли відбува-
ЛИСЯ значимі події, були чітко прив'язані до кількох періодів з незначними ко-
ливаннями через індивідуальні розбіжності психічного визрівання досліджу-
ваних. Попри всі відзначені розбіжності в долі й творчості та у особистісних
«фрактальних» конфігураціях у авторів вербально-художніх текстів спостері-
гається чітка кореляція між періодами найвищого визрівання основних мозко-
вих структур та часо-просторовими впливами навколишнього середовища.

До експериментальної вибірки увійшли літературно обдаровані особис-
тості минулого і сучасності (автори вербально-художніх текстів): 1) 100 рес-
пондентів (класики); 2) 200 респондентів, які займалися і займаються літера-
турною діяльністю в даний час (група А); 3) вибірку З 200 респондентів (які
займалися і займаються літературною діяльністю в даний час) було розполі-
лено на дві підгрупи по 100 респондентів у кожній залежно від якості творчо-
го продукту, відповідно підгрупа АІ (респонденти з високим рівнем якості
творчого продукті) та А2 (респонденти з достатнім рівнем якості творчого
продукту); 4) 170 респондентів, які певний час займалися літературною лія-
льністю, але в теперішній час не займаються нею (група Б).

Відбір здійснювався за двома критеріями: 1) за повнотою наданих даних
(наявність відповіді на всі три частини анкети); 2) наявність продуктів твор-
чої діяльності (вірші, проза, щоденникові записи).

Стосовно порівняння періодів розвитку творчої особистості у процесі
онтогенезу за лінією (фрамою) S експериментальний аналіз даних показав
наступне (див. табл. 1.).

Порівняльний аналіз групи АІ і А2 за критерієм х2 на 0,01 рівня значи-
мості показав відсутність статистично значимих різниць щодо впливу нега-
тивних, позитивних та змішаних чинників впливу на формування творчої
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особистості по чотирьох основних вікових періодах фрами S (див. рис. 1.).
Верифікація за А-критерієм Колмогорова-Смирнова підтвердила ці дані.

Таблиця 1
Вплив життєвих подій У процесі онтогенезу за фрамою S у респон-

дентів групи А і Б, підгруп Аl, А2 та групи класиків

Група Кількість І а S* І б S ІІ а S ІІБS
Аl 100 55 55 76 66

Класики 100 100 82 89 78
А2 100 60 57 64 52
А 200 115 112 140 118
Б 170 27 44 70 26
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Рис. 1. Вплив життєвих подій У процесі онтогенезу за фрамою S
у респондентів групи А (підгрупи Аl і А2)

Порівняльний аналіз групи А і Б за критерієм х2 на 0,01 рівня значимо-
сті показав наявність статистично значимих різниць щодо впливу негатив-
них, позитивних та змішаних чинників впливу на формування творчої особи-
стості по чотирьох основних вікових періодах фрами S (див. рис.2.).

г_ш!?~_Q!!Фіl5~.ці!!..?_ll••~!<Ш!!~Rієм!SолмогgQова-<;;:минова підтве дила ці дані.
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І а s· І б5 11 СІ 5 1165

А Б

Рис. 2. Вплив життєвих подій У процесі онтогенезу за фрамою S
у респондентів груп А і Б

Порівняльний аналіз групи Аl і 100 к (класиків) за критерієм х2 на 0,01
рівня значимості показав відсутність статистично значимих різниць щодо
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впливу негативних, позитивних та змішаних чинників впливу на формування
творчої особистості по чотирьох основних вікових періодах фрами S (див.
рис.З.). Верифікація за л-критерієм Колмогорова-Смирнова підтвердила ці дані.
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Рис.З. Вплив життєвих подій У процесі онтогенезу за фрамою S у ре-
спондентів підгрупи Аl і класиків

Порівняльний аналіз групи А1 і 100 к (класиків) за критерієм х2 на 0,01
рівня значимості показав відсутність статистично значимих різниць щодо
впливу негативних, позитивних та змішаних чинників впливу на формування
творчої особистості по чотирьох основних вікових періодах фрами S (див. рис.
4.). Верифікація за л-критерієм Колмогорова-Смирнова підтвердила ці дані.

життєвих у онтогенезу за у ре-
спондентів підгрупи Аl і класиків

Порівняльний аналіз групи А і 100 к (класиків) за критерієм х2 на 0,01 рі-
вня значимості показав відсутність статистично значимих різниць щодо впливу
негативних, позитивних та змішаних чинників впливу на формування творчої
особистості по чотирьох основних вікових періодах фрами S (див. рис.5.). Ве-
рифікація за л-критерієм Колмогорова-Смирнова підтвердила ці дані.

Порівняльний аналіз групи Б і 100 к (класиків) за критерієм х2 на 0,01
рівня значимості показав наявність статистично значимих різниць щодо впли-
ву негативних, позитивних та змішаних чинників впливу на формування твор-
чої особистості по чотирьох основних вікових періодах фрами S (див. рис. б.).

Верифікація за л-критерієм Колмогорова-Смирнова підтвердила ці дані.
Порівняння періодів розвитку творчої особистості у процесі онтогенезу

за лінією (фрамою) S показало збіг із даними щодо аналізу впливу життєвих
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подій як атракторів літературної творчості: у респондентів підгрупи А, (рес-
понденти, що не припиняли створювати творчі продукти високої якості) між
впливом негативної події і продовженням творчості є пряма залежність.
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РИС.5.ВПШІВжиттєвих подій У процесі онтогенезу за фрамою S
у респондентів підгрупи А і класиків
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Рис. 6. Вплив життєвих подій У процесі онтогенезу за фрамою S у
респондентів підгрупи А і класиків.

Висновки. Аналіз вікових періодів розвитку творчої особистості у про-
цесі онтогенезу за фрамою S показав наступне. Процес взаємодії творчої осо-
бистості з навколишнім «часо-простором», відбувається за законом розгор-
тання фрами S, проходить два етапи (перший - пасивний, другий -
завершальний). Своєрідна «часо-просторова матриця» майбутнього творця
формується під впливом певних часо-просторових чинників на тлі визрівання
певних мозкових структур (вертикальних, горизонтальних, латеральних) у
сензитивні вікові періоди. У досліджуваних нами творчих особистостей в
особистісних «фрактальних» конфігураціях спостерігається чітка кореляція
між періодами найвищого визрівання основних мозкових структур та часо-
просторовими впливами навколишнього середовища.
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Кривопишина Е. А. 3КСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗРАСТНЬІХ
ПЕРИОДОВ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРН0 ОДАРЕННЬІХ ЛИЧНОСТЕЙ

В статье предстаеленьі результатыl зксnерuментального исследования возраст-
НЬІХ периодов развития литеротурно одаренньіх пичностей.

Ключевьіе слова: литературно одаренньіе личности, онтогенез, фуркацuоІ/l/ыll
фактор, времеНllо-nростраllствеНIlGЯ матрица, творчество.

Krvvovvshvna О.А. EXPERIMENTAL RESEARCHING ТНЕ AGE DEVELOPMENT
OF LITERARY GIFTED PEOPLE

The апісіе represents the results о( experimental researching the age development o/lit-
erary gi(ted реорlе.

Keywords: literary gifted реорlе, ontogenesis, [ипсаііоп [асіок, ііте and space таіпх.
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