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Cучасний

соціокультурний

простір

можна

характеризувати

як

динамічний та гнучкий, оскільки прискорений темп науково-технічного
розвитку, спричиняє значні зміни у всіх сферах людської діяльності, зокрема й
в освітній сфері. Вимоги до освіти підвищуються у відповідності до пріоритетів
соціально-економічного розвитку суспільства, адже саме освіта є одним з
найважливіших чинників у відтворенні економічного, інтелектуального та
духовного потенціалу суспільства. Неухильно зростає потреба у навчанні та
вихованні особистостей, які здатні творчо розв’язувати різноманітні нагальні
проблем, конструктивно працювати в динамічних умовах життя, ефективно
застосовуючи

увесь

свій

Необхідність

своєрідної

антропоцентричної переорієнтації актуалізує

низку проблем

освітнього

характеру,

«пробудження»

пов’язаних з

творчий
пошуком

потенціал.
шляхів

унікального

потенціалу особистості, його розкриття та оптимального втілення на основі
загальнолюдських цінностей та інтересів. Саме тому особливо актуальним на
сьогоднішній день є спрямування освіти на розвиток творчого потенціалу
особистості,

самостійного

критичного

мислення,

ціннісних

орієнтацій,

формування спектра життєвих компетентностей, адекватних соціокультурним
реаліям.
Актуальність дослідження визначається особливим статусом проблеми
розвитку творчого потенціалу, цьому аспекту навчання та виховання
особистості приділяється увага не тільки у Державній національній програмі
«Освіта (Україна – ХХІ століття)», а й у Законі України «Про освіту», де
акцентується, що метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та
найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних
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здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян,
здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі
інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу.
Актуальність теми, обраної дисертанткою для дослідження, зумовлена
завданнями реформування суспільства та неминучістю удосконалення форм та
умов життєдіяльності людини, залучення усіх громадян у процес соціальної
творчості, разом з цим, заявлена тема дисертаційної роботи є доволі складною,
оскільки проблема розвитку творчого потенціалу особистості є багатовимірною
та суперечливою.
Доцільно відзначити, що дисертантці вдалося досить ґрунтовно,
виважено, у чіткій логічній послідовності розкрити теоретичні позиції, які стали
підґрунтям подальшого дослідження. Теоретична база дослідження з проблеми
розвитку творчого потенціалу особистості ґрунтована на розкритті змісту
понять «творчість», «потенціал», «творчий потенціал», «простір», «простір
освіти. Авторці вдалося не тільки окреслити, а й переконливо довести
значущість концепту творчий потенціал та аргументувати його розвиток як
основний орієнтир для сучасної освіти.
Аналізуючи

дисертаційну

роботу

із

позицій

відповідності

методологічним вимогам, слід підкреслити цілісність її структури, логічність
побудови, адекватність методів та засобів наукового пошуку. У дисертації
застосований міждисциплінарний підхід та використано загальнонаукові
принципи об’єктивності, системності, історизму, світоглядного плюралізму, а
також логіко-семантичний, системний та прогностичний підходи у вивченні та
узагальненні джерельної бази дослідження. Практичне залучення теорії
самоорганізації, позитивної дезінтеграції, конструктивізму, енактивізму і
трансформативної освіти, їхня інтеграція, філософське обґрунтування та
інтерпретація уможливили всебічний та поглиблений розгляд досліджуваного
феномену. Коректно визначені об’єкт і предмет дослідження, його мета й
завдання. Використана система взаємодоповнюючих методів наукового
пошуку.
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Слід

зазначити,

що

характерні

особливості

наукового

пошуку

Коновальчук Валентини Іванівни зумовлені об’єктом, предметом, метою та
основними завданнями дослідження, а його наукова парадигма відображена в
положеннях новизни, що виносяться авторкою на захист, та висновках. Зміст
усіх розділів відповідає логіці філософського дослідження. Відповідно з цим
сформована структура дисертаційної роботи, що містить вступ, 4 розділи,
висновки та список використаних джерел.
У першому розділі авторкою було здійснено аналіз культурноісторичного становлення ідеї творчості людини. Оскільки єдиного змістовного
розуміння творчості на разі не вироблено (про що переконливо свідчить
великий масив проаналізованих дисертанткою джерел) дисертантка з’ясувала
особливості розуміння творчості як складного, багатовимірного феномену,
виокремила ключові аспекти специфіки міждисциплінарного статусу та
багатовікової історії досліджень означеного феномену. Коновальчук Валентина
Іванівна справедливо зазначає, що характер розвитку творчого потенціалу
унеможливлює

результативність

зовнішнього

спеціально

організованого

управління і контролю. Здатність до трансгресії із небезпекою деструктивних
наслідків засвідчує логічність акценту на внутрішній саморегуляції особистості,
змістовний

розгляд

якої

дисертантка

здійснює

на

основі

аналізу

онтогенетичного, соціального розвитку та динаміки процесів у складних
системах.
Зміст другого розділу відповідно до логіки розкриття теми складає
експлікація розвитку як потенційної здатності особистості, у процесі якого
творчий потенціал набуває якісної визначеності.
Слід відзначити обґрунтованість значення рівня розвитку особистості для
якісної параметризації реалізації творчого потенціалу. Евристичною є ідея
дизайну творчого потенціалу у процесі освіти на основі відповідальності,
свободи та гідності. Авторський проект ґрунтований на філософській рефлексії
культурно-історичних феноменів проблемного поля антропологічних досліджень
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гідності (Аристотель, Піко делла

Мірандола,

Іммануїл Кант, Мартін

Гайдеггер), феномену свободи у філософському дискурсі (Бенедикт Спіноза,
Поль Анрі Гольбах, Еріх Фромм, Альбер Камю, Жан-Поль Сартр, Карл Ясперс
та ін.) та філософських традицій пов’язувати пізнання людини із категорією
відповідальності (Аристотель, Іммануїл Кант, Едмунд Гуссерль, Альберт
Швейцер, Пол Куртц, Карл Отто Аппель, Жан-Поль Сартр, Ганс Йонас).
Зазначено,

що

атрибути

відповідальності,

свободи

і

гідності

є

результатом цілісного розвитку особистості в контексті загального рівня
розвитку

цивілізації,

відповідального

суспільства,

творчого

здійснення

рівня

освіти

дисертантка

тощо.

Індикаторами

визначає: домінуючу

орієнтацію на самозбереження і збереження світу; визнання нелінійності й
невизначеності змін і розвитку; доцільність творчих здійснень; інноваційний
характер освіти впродовж життя; освітній рівень розвитку суб’єкта творчості.
Характерний постійний обмін особистості з навколишнім простором як
умова його розвитку забезпечує принцип відкритості. Указано, що відкритість
пов’язана із сензитивністю та особливостями сприймання зовнішніх впливів,
флуктуацій, що зумовлює динаміку творчого потенціалу, незворотність
розвитку та життєздійснення. Суттєвим науковим здобутком дослідження
Валентини Іванівни Коновальчук є експлікація розвитку творчого потенціалу
особистості на основі зміни станів порядку – стабільності і хаосу – ентропії, як
перехід від однієї стадії до іншої, яка інтегрує у собі досвід, отриманий раніше
і, водночас, перевершує його.
У третьому розділі на основі науково-теоретичного дослідження
сучасного ресурсу освіти зазначено, що система освіти потребує змістовної та
організаційної трансформації у напрямі відкритості, атмосфери свободи та
спонтанності

в

реалізації

інтерсуб’єктивної

взаємодії.

Ми

розділяємо

переконання авторки щодо освіти як конституювання та розвитку творчого
потенціалу особистості. Саморозвиток особистості можливий на основі
сумірності із динамікою освітніх процесів. Особистість у цьому процесі
потребує відкритості і довіри до освіти.
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Перспективу

реорганізації

освіти

дисертанка

вбачає

у

творчій

імплементації прогресивних підходів, грунтованих на ідеях конструктивізму і
синергетики, зокрема – «пробуджуюче навчання» як взаємне конструювання
учасників освітньої взаємодії, яке пропонують О. Князева і С. Курдюмов; теорії
комунікативної дії

Ю. Габермаса,

яка

є

міждисциплінарним

синтезом

соціальних, психологічних та лінгвістичних теоретичних традицій; концепції
трансформативного

навчання

Дж. Мезіроу,

психо-аналітичного,

психо-

розвивального та соціально-емансипаторського підходів; критичної педагогіки
Г.А. Жиру,

енактивного

підходу,

асоціативного

навчання,

концепції

культурного перформансу в освіті, концепції гештальт-освіти, практик
психодрами, мультимодального підходу.
У авторському розумінні простору освіти інтегруються: предметні,
інформаційно-технологічні, чуттєво-емоційні, знаково-символічні, раціональноінтелектуальні та інтуїтивно-духовні реальності; культурно-історичний досвід
людства, знання сучасного світу та перспектива людської цивілізації; архаїчний
зміст колективного несвідомого, досвід індивідуального історичного розвитку
особистості

із

трансперсональним

досвідом;

формально-структурований,

формалізовний, стихійний та формалізований способи отримання знань;
особистий, соціальний,

транскультурний

досвід;

процеси інтеграції та

диференціації, що визначають його динамічну стабільність. За таких умов
освіта набуває характеру всеохоплюючого й постійно діючого процесу, що
сприяє оперативній та адекватній життєдіяльності особистості у контексті
глобальних викликів прогресуючої складності.
На операційному рівні для здійснення розвитку творчого потенціалу
особистості дисертантка пропонує авторську модель як найбільш загальну
можливу схему розвивального руху особистості. Запропонована авторкою
модель інтегрує дев’ять кроків: кризовий досвід, рефлексія актуального стану,
трансгресія, прийняття і визнання значущості пережитого досвіду, визначення
діапазону можливих перспектив на основі трансформаційних новоутворень,
стратегічне планування діяльності, усвідомлення відповідальності власної
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творчої реалізації, набуття компетентностей та впевненості в здійсненні
продуктивної життєтворчості, реінтеграція свого життя на основі умов,
продиктованих новою смисловою перспективою. Згідно із логікою розвитку
складних систем пропонована модель визначена авторкою альтернативною,
базовою інваріантною схемою у арсеналі сучасного простору освіти; не
передбачає жорсткого слідування й дублювання; є процесуальною, орієнтує не
на завершеність, а на досягнення динамічної відповідності особистості світові,
який невпинно та стрімко розвивається.
Заслуговує на відзнаку у контексті цілісності авторської концепції
пропозиція рефлексивного дискурсу засобом розвитку творчого потенціалу
особистості.

На

аналізі

міждисциплінарних

експлікацій

дискурсу

(постмодерністська філософія мови, семіотика, лінгвістика в сучасних її
версіях,

соціологія

відповідність

знання

властивостям

та

когнітивна

творчого

антропологія)

встановлена

потенціалу особистості

виявлених

атрибутивних ознак дискурсу зокрема відкритості, нелінійності, динамічної
цілісності, непередбачуваності перебігу, трансгресивного характеру.
У четвертому розділі дисертанткою розглянуті принципи, що не знайшли
належного теоретичного і практичного визнання у системі традиційної освіти.
Основою стратегічного напряму пізнання і розвитку творчого потенціалу
особистості у просторі освіти постають принципи, релевантні процесу творчого
розвитку: відповідальності, гідності довіри, кордомедійності,

рефлексії,

динамічної цілісності.
Важливо

відзначити

авторське

обґрунтування

особливостей

імплементації концепції розвитку творчого потенціалу та можливість її
здійснення на засадах циклічної причинності з урахуванням властивостей
складних систем та їх коеволюції. Дисертанткою належно аргументовані та
системно осмислені визначені параметри імплементації концепції: відкритість і
перманентне поповнення інноваційною інформацією з продуктивних джерел;
динамічність, орієнтація на діапазон альтернатив розвитку творчого потенціалу
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особистості та її вирішальну роль у власному здійсненні на основі ціннісних
установок та індивідуальних цілей.
Результати дисертаційного дослідження, його основні структурні рівні та
висновки відображено у наукових публікаціях, кількість яких відповідає
вимогам ВАК України до докторських дисертацій. Апробація результатів та
основних положень роботи засвідчена публікаціями у матеріалах виступів на
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.
Разом з тим робота містить низку положень, які мають дискусійний
характер та потребують подальшого дослідження та обґрунтування.
По-перше, обґрунтовуючи актуальність та доцільність теми дослідження,
дисертантка зазначає, що «продуктивний розвиток особистості можливий за
умови переструктурування цінностей у контексті зміни орієнтирів освітнього
процесу із репродукції певних стандартів суспільно-історичного досвіду на
продуктивну школу, засновану на принципах творчої життєдіяльності» (с. 25),
однак саме аксіологічне підґрунтя сучасної системи освіти не було достатньо
глибоко і масштабно проаналізоване та представлене авторкою у тексті
дисертації.
По-друге, визнаючи вагомість науково-теоретичного аналізу ґенези
проблеми творчого потенціалу особистості, водночас вважаємо за доцільне
зазначити переобтяженість першого розділу масивом концепцій та теорій, які
безпосередньо на становлення авторської концепції не впливають.
По-третє, поза увагою дисертантки чомусь залишилися окремі праці,
присвячені проблемам творчості (зокрема, таких авторів, як Борис Новиков,
Олександр Чаплигін). Наприклад, Борис Новиков розглядає творчість у її
філософському розумінні як сутність та істину людської діяльності, як єдино
достойний людини та суспільства спосіб їх взаємобуття. Іншими словами – як
найбільш розвинену форму розвитку, як спосіб буття дійсного гуманізму.
Означені положення обґрунтовано у докторській дисертації Бориса Новикова, а
також у його недавній монографії. Це положення мало всі шанси стати
7

вихідним пунктом для авторської концепції даної дисертації, а у випадку
незгоди – варто було її також спеціально обґрунтувати.
По-четверте, сучасна система вищої та післядипломної освіти орієнтована
вже не навчання в класичному розумінні цього слова, а більше на здобуття
необхідних компетенцій; а саме передусім дослідницьких компетенцій
(здатності до абстрактного мислення, синтезу, аналізу та оцінки сучасних
наукових досягнень, генерування нових знань при вирішенні дослідницьких і
практичних завдань), власне наукової творчості. До навчальних планів вищих
навчальних закладів в Україні включено професійно-орієнтовані та спеціальні
дисципліни, що містять елементи наукової творчості для збагачення знань
студентів та аспірантів новими науковими даними, розвитку здібностей до
творчого мислення. На жаль, проблема наукової творчості не була належним
чином розглянута авторкою.
По-п’яте, звертаючись до теми життєтворчості, дисертантка зазначає, що
«предметом творення стають не лише явища та об’єкти зовнішнього простору,
а, й внутрішній світ людини; з якого, внаслідок втілення творчої активності,
визрівають загальнолюдські цінності, які (як наголошує авторка – Н.Б.) не
виступають

нормативними

взірцями

для

регламентування

активності

конкретних людей. Життєтворчість розглядається як духовно-практичне
здійснення особистістю свого індивідуального життя на основі цілісної та
відповідальної реалізації творчого потенціалу» (с. 255). Така радикальна
критика загальнолюдських цінностей потребує пояснення. Ми не можемо
погодитись, що вони не мають нормативного характеру для поведінки
конкретних людей. Наприклад, права людини, визнані ООН, виступають таким
нормативним взірцем: навіть якщо є випадки їхнього порушення, це стає
об’єктом критики і підлягає виправленню. Інша справа, що загальнолюдські
цінності не так часто чітко юридично оформлені, більше того – вони більш
значущі саме в силу свого майже трансцендентального характеру: той, хто
порушує ці цінності, виступає проти самої людяності й втрачає власний
людський образ і сутність. Тому ми вважаємо, що варто скоригувати як
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