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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ФУРКАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ
НА РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ

На сучасному етапі розвитку наукового знання проблема творчості як одна з найбільш
активно розроблюваних психологією вимагає пошуків нових підходів ії вивчення. Множин-
ність аспектів дослідження психології творчості (загальнопсихологічної й концептуальної
спрямованості, проблеми творчої природи свідомості й методологічних аспектів творчості,
детермінація творчої діяльності, культурологічний і художній аспекти, проблеми співвідно-
шення творчості й життєвого простору особистості, системно-структурний та міждисциплі-
нарний підхід, психоаналітична концепція тощо) пояснюється відсутністю єдиного погляду
на сутність і прояви творчості, етапи онтогенетичного розвитку, які можна вважати сенсити-
вними для творчо]' діяльності, психологічні чинники розвитку обдарованої особистості.

З позицій системно-стратегічного підходу та із врахуванням сучасних досліджень
представників наукової школи В.О.Моляко у цій статті ми розглядаємо чинники, що впли-
вають на формування творчої особистості в юнацькому віці.

Згідно з християнською антропологією, потенційно кожна людина несе в собі Образ Бо-
жий, який в гуманістичної психології асоціюється з образом Вищого «Я». Призначення кожної
людини"- встигнути втілити за своє життя цей образ у реальності, наблизитися до Образу і по-
доби Божої. У прориві до цього Вищого <<Я»,його ствердженні через подолання різноманітних
опорів зовнішнього середовища, людина стає сама собою, реалізує свій творчий потенціал, Так,
К. Роджерс (Rogers, 19б9) зазначав, що основне джерело творчості проявляє себе так само, як
і та тенденція, яку ми виявляємо настільки глибоко, як цілющу силу в психотерапії - тенден-
цію людини актуалізувати себе, стати тим, що закладено в їі потенційності.

у сучасній психології існує ряд концептуальних моделей, згідно з якими нетворчих
особистостей не існує взагалі, кожна людина наділена певними здібностями, по-своєму об-
дарована. Так, академік В. Моляко визначає обдарованість як «системне утворення особис-
тості, яке є координатором, регулятором, стимулятором творчої діяльності, сприяє знахо-
дженню таких рішень, які дають можливість людині краще пристосовуватися до світу, ото-
чення, інших людей і до самого себе. Обдарованість· це свого роду міра генетично і дослід-
но-зумовлених можливостей людини адаптуватися до життя» [б, с. 213].

Таким чином, вчений серед основних функцій обдарованості розглядає: «Максималь-
не пристосування до світу, оточення, знаходження рішень у всіх випадках, коли створюють-
ся нові непередбачувані проблеми, що вимагають саме творчого підходу. Оскільки такого
роду ситуації виникають практично і досить часто (...), то буде логічним припустити, що ко-
жна людина, в принципі, має отримувати певний потенціал можливостей, що сприяють її
виживанню. Це стосується і спадкових факторів, і набутого досвіду. Тому було б неправиль-
но говорити про обдарованість, як унікальне рідкісне явище» [б,с. 213].

Інше питання, що у багатьох потенційні здібності так і залишаються нереалізованими,
невтіленими в продуктивну творчу діяльність. У своїй праці «Творчість як зміцнення себе»
Наталі Роджерс ставить запитання: Як творчість приглушують і як ії вбивають? І далі відпо-
відає: «У мене склалося враження, що на якомусь етапі нашого життя, часом дуже рано, на-
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ша творчість приглушується батьками, вчителями, братами і сестрами, друзями, при цьому
кожен з них, як правило, діє з хороших спонукань, вбиває в нас радість творчого діяння не-
щадною критикою того, що ми робимо »[7, c.l67].

у дослідженні Д. Саймонтон (Simonton, 1978), спрямованому на вивчення соціокуль-
турного контексту розвитку обдарованих особистостей, були визначені наступні чинники:
традиційна освіта та наявність рольової моделі обдарованої особистості. Крім того, було до-
ведено, що зовнішні впливи на початкових етапах розвитку обдарованої особистості є більш
важливими, ніж всі впливи впродовж усього життя. Вивчення талановитих особистостей дає
підстави стверджувати, що креативність складається або руйнується в дитинстві, підлітково-
му віці або в ранній юності.

у попередніх дослідженнях нами було доведено, що сенситивним періодом для роз-
витку творчої особистості є юнацький вік, також були виявлені чинники впливу на форму-
вання спеціальних здібностей [2,3,5]. Було з'ясовано, що найбільш продуктивним, з погляду
вивчення спеціальних здібностей, є підхід В. Дружиніна, який поєднав інтенсивність впливу
генетико-середовищних чинників з мірою узагальненості здібностей. На думку вченого, чим
більш загальною, латентною, генералізованою є здібність, тим у більшій мірі рівень її розви-
тку залежить від генетичної детермінації та біологічних чинників. Навпаки, різниці в рівні
розвитку здібностей спеціальних, пов'язаних з оперуванням конкретним матеріалом та функ-
ціонуванням систем, що забезпечують контакт із зовнішнім світом, визначаються переважно
середовищем [1].

Слід зазначити, що творча обдарованість не є чимось раз і назавжди даним, саме тому
для розуміння природи обдарованості необхідно звернутись до вивчення впливу чинників
середовища, до яких дослідники творчості відносять: існуючі настанови сім'ї, наявність по-
зитивного зразка творчої поведінки (батьки, що займаються творчою діяльністю, «професій-
ний» зразок або творчий наставник, «ідеальний герой», що опосередковано впливає через
продукти творчої діяльності) [4].

За результатами експериментального дослідження розвитку творчих особистостей в
юнацькому віці нами було доведено, що на формування здібностей до літературної творчос-
ті, образотворчої діяльності та математичної творчості впливають фуркаційні чинники.:
«травма» - емоційно негативно забарвлені події, з деструктивним внутрішнім змістом, - і
«зустріч» - подія з емоційно позитивною, конструктивною внутрішньою забарвленістю [3].

Феномен «зустрічі», чи просто «зустріч», відіграє істотну роль у визначенні напрямків
розвитку творчої особистості. У ситуації «зустрічі» виникає почуття високої значимості того, що
відбувається, виняткової емоційної близькості з іншою людиною, явищем чи подією. Зазвичай
це почуття виникає у безпосереднім спілкуванні, але такий ефект може виникнути і при сприй-
нятті художнього чи літературного твору (кзустріч» з «ідеальним» героєм, зразком) [5].

у феномені «зустрічі» присутній так званий «значимий інший» (особистість, зразок,
ідеальний герой і т. ін.), що є еталоном, зразком для наслідування, в досить широкому діапа-
зоні - від професійних пристрастей до творчої діяльності. В контексті проблеми формуван-
ня творчої особистості зауважимо, що зразками ідентифікації можуть виступати: батьки, що
мають творчі якості, творчий наставник - вчитель, викладач, «ідеальний» герой [там само].

Екзистенціальний зміст феномена «зустрічі» визначає напрямок самовизначення осо-
бистості в юнацькому віці, а якщо згадати той факт, що процес розуміння суті свого «Я»
продовжується протягом усього життя, «зустріч» фокусує внутрішні зусилля, створює своє-
рідне мотиваційне поле як умову для переходу до самостійної творчості [там само].

Аналізуючи автобіографічну літературу, спогади поетів, письменників, публіцистів,
вчених знаходимо підтвердження ролі феномена «зустрічі» у становленні творчої особистос-
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ті. Згідно з гіпотезою наслідування «імпритингу» як основного пускового механізму творчо-
сті, для розвитку творчого потенціалу особистості необхідно, щоб у сензитивному віковому
етапі ця «зустріч» відбулася [там же].

З погляду сучасних дослідників, до найбільш вагомих характеристик чинників, що
впливають на формування обдарованості, може бути віднесено збагачене середовище та ная-
вність стимулювання творчих проявів особистості. Взагалі існуючий соціальний контекст -
заперечення або заохочення творчості студентів викладачами впливає на прояви творчої ак-
тивності особистості.

Численні факти, отримані нами в експериментальному дослідженні, підтверджують
гіпотезу щодо впливу сприятливого збагаченого середовища на процес формування творчої
особистості в юнацькому віці. Нами також були отримані експериментальні дані стосовно
впливу демократичного стилю спілкування у процесі суб'єкт - суб' єктної взаємодії виклада-
чів і студентів на розвиток творчої особистості у період юності.

Демократичний стиль характеризується наступними параметрами: атмосфера взаємо-
довіри, схвалення; автономність особистості; готовність викладача завжди прийти на допо-
могу студенту; прагнення до зниження суб'єктивності в оцінці студента; високий рівень вер-
бального спілкування між викладачами та студентами. Виховний вплив демократичного сти-
лю спілкування - «горизонтальне»: діалог рівних особистостей - викладача і студента. У ді-
.10ВОМУ спілкуванні та міжособистісних відношеннях завжди враховуються взаємні інтереси
суб'єктів спілкування. Глибокий постійний психологічний контакт - це універсальна вимога
демократичного стилю спілкування, яку в однаковій мірі можна рекомендувати всім викла-
лачам, які мріють виховати творчу особистість. Міжособистісну взаємодію у діаді викладач-
студент необхідно будувати, спираючись на постійне бажання пізнавати своєрід-
ність особистісної індивідуальності. Постійне тактовне прагнення відчувати емоційний стан,
внутрішній світ особистості студента, зміни, які відбуваються в особливостях душевного ла-
лу - все це створює основу для глибокого взаєморозуміння між викладачами та студентами
у процесі навчально-виховної діяльності. Основою для збереження контакту є щирий інтерес
до всього, що відбувається в житті студента, залучення до спільної творчої діяльності. Саме
відчуття і переживання емоційного контакту викладачів і студентів у процесі спільної твор-
чої діяльності дають можливість творчої реалізації особистості.

З метою виявлення впливу двох варіантів фуркаційних чинників (феномен «травми»
- феномен «зустрічі») на формування творчої особистості студентів у період юності було
проведено експериментальне дослідження. Експериментальну вибірку склали дві групи
студентів віком від 16-17 до 23-25 років: група А (30 студентів), що займаються науковою
творчою діяльністю та мають продукти творчої діяльності; група Б (30 студентів), що не за-
ймаються науковою творчою діяльністю та не мають продуктів творчої діяльності.

у ході експерименту застосовувалися загальнонаукові методи дослідження (аналіз на-
укових і літературних джерел з проблеми, анкетування, метод біографічної бесіди, інтерв'ю-
вання, метод експертних оцінок), а також комплекс формалізованих і неформалізованих ме-
тодів діагностики (аналіз продуктів творчої діяльності, особистісні опитувальники, тести
креативності), а також якісний аналіз та статистичні методи обробки даних.

Нагадаємо, що серед провідних характеристик творчої особистості в юнацькому віці,
які визначаються на основі аналізу основних структурних компонентів обдарованості, дослі-
дники називають такі:

- толерантність до невизначеності, що може розглядатися як стильова характеристика
пізнання, а також як властивість особистості, що виявляється не тільки в пізнавальній діяль-
ності, а й у процесах соціалізації;
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-- відкритість новому досвіду (фактор, що ВХОДИТЬ до складу п'ятифакторної моделі
особистості (Л. Голдберг), чия глобальність, крос-ситуаційний та крос-культурний характер
визначаються єдністю функціонально-діяльнісної організації поведінки та соціальної взає-
модії людей (О. Шмельов);

- автономність активності особистості від зовнішніх чинників (спонтанність _
Д. Богоявленська; самОПРИЧИШІість- С. Максименко), натомість стимуляція активності тими
інноваціями (В. Петровський), побічними продуктами (Я. Пономарьов), ціннісно-
інформаційними бар'єрами (Р. Шакуров), які з'являються в процесі їх розгортання тощо [2].

У ході експериментального дослідження було виявлено наступне: студенти групи А
мають високий рівень здатності до самоактуалізації, толерантність до невизначеності, вони
відкриті новому досвіду, проявляють автономність активності особистості від зовнішніх
чинників. Було також з'ясовано, що у період ранньої юності відбулась «зустріч» зі «значи-
мим іншим» викладачем, взірцем творчої поведінки, що проявляв у спілкуванні зі студента-
ми демократичний стиль.

Таким чином, експериментально доведено наявність впливу фуркаційного чинника (у
варіанті феномена «зустрічі») на формування творчої особистості студентів у юнацькому віці.
Перспективи і подальшу розробку проблеми вбачаємо у дослідженні впливу фуркаційних чин-
ників (у варіанті феномена «травми» на формування творчої особистості у період юності.
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