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Дослідження психологічних феноменів творчості в силу їх складності та багатоаспектності змушені
обмежуватися аналізом лише певного кола проблем
при абстрагуванні від інших. У той же час відповідно до актуального на сьогоднішній день мультидисциплінарного підходу, такі дослідження можуть
в значній мірі підвищити свою об’єктивність, якщо
вони будуть враховувати розуміння нерозривності
існування в індивідуальних особливостях людини
зовнішніх (психологічних) і внутрішніх (біологічних)
чинників. Це робить актуальним аналіз антропогенезу як онтологічної проблеми творчості.
Метою роботи було узагальнити положення наукової літератури, які стосуються дослідження феномену творчості в біології, висвітлити основні теоретичні поняття.
Виклад основного матеріалу. У сучасних наукових підходах до розуміння природи людини дослідники орієнтуються на певні рівні організації
людської індивідуальності, які взаємопов’язані між
собою і перетікають один в іншій: біологічний, психофізіологічний, психологічний, соціальний. З точки
зору біології у просторі і часі життя представлене
трьома взаємодіючими дискретними автономними
етапами-рівнями: а) життєвий цикл клітин (а не наявна клітина), б) онтогенез організмів (а не даний
організм), в) екологічна сукцесія біогеоценозів (а не
конкретний біоценоз) (О. І. Цебржинский, 1993,
2014) [9,18].
Рушійними протиріччями живого є спадковість
і мінливість, асиміляція і дисиміляція, подразливість
і авторегуляція, гомеостазування (гомеоморфозис,
гомеорезис, гомеостазис як підтримання відповідно сталості структури, процесів, функцій) і автопоез
(самовідтворення, розмноження), адаптація та патологія. Це забезпечує самоорганізацію тимчасового інтервалу життя і самого живого [2, 9–18]. Таким
чином, життя – це не рівноважна відкрита система,
що характеризується потоками матерії, енергії та
інформації (за В. О. Енгельгардтом (1969), [19]), які
забезпечують відповідно морфологічні структури,
метаболічні процеси, фізіологічні функції. Однак,
у цьому визначенні проявляється нерівнозначність
понять, де матерія – це філософське, енергія та ін-

формація – природничі поняття. У цьому синтезі
полягає сутність життя. Звичайно, окремі елементи системи виступають як технологічні еволюційно
стабільні блоки, що беруть участь у багатьох живих
утвореннях і тому ітерують (багаторазово повторюються) в різних модифікаціях (згідно з O. М. Уголевим (1987), [8]). Живе як загальне характеризується
різноманітністю особливих і одиничних автономних
індивідуальних форм; порівняння параметрів організмів показує такий розподіл: а) загальні для всіх
особин групи (універсальні, наприклад, рівень глюкози в крові), б) унікальні (генотип, дерматогліфіка),
в) унікальні особливості універсальних показників
(діапазон норми). Біологічний зміст має фізико-хімічну форму, причинно-наслідкові відносини визначають існування і адаптацію, а в поєднанні з ймовірнісною випадковістю визначають індивідуальність
і еволюцію. Оновлення живого є зміною його індивідуальних форм, що враховують попередні, кількісні
та якісні зміни, формують індивідуальні відмінності
організму [18,19].
Розглядаючи антропогенез, дослідники-біологи
виокремлюють чотири основні параметри (О.І. Цебржинський, 2014): 1) генетичний, 2) нейрофізіологічний, 3) екологічний, 4) етологічий (особливо поєднання форм гальмування спонтанної «тваринної»
активності: ієрархія, імпритинг, імітація, інтердикція,
парадоксальні рефлекси, сугестія, діпластія, інтеріоризація) і стадно-сімейний характер життя (з ієрархією і координацією індивідів у групі, статевою
конкуренцією і альтруїзмом), елементи розсуду,
обмін сигналами [11,16,17]. Як наслідок у людини з’явилися схильності і здібності до свідомості
(рефлексії та творчості в рамках мислення – розсуд і розум, емоції, воля), комунікації та предметної діяльності. Людина стала людиною тоді, коли
з’явилася особистість, тобто тоді, коли у людини
з’явилися власне «Я», рефлексія, що відрізняє її від
інших. Потім виникає мова, де мова має функцію
зовнішнього спонукання (інтердикцію для інтенції –
спрямованості) до дії (навіювання, сугестія) і самонавіювання як скасування заперечення, заборони
дії (контрсугестія). У процесі системної еволюції,
що дала різноманітність типів клітин, організмів,
біоценозів, з’явилась (стала формуватись) індивідуальність. Генетичний та екологічний фактори взаємодіють на рівні організму. Ці фактори визначають
неповторність, індивідуальність організму. Індивідуальність клітин і біогеоценозів залежить теж від цих
чинників, але супроводжується більш складними
зв’язками відповідно між собою та у цілісності своїх
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частин [4,5,7,18]. Аналізуючи антропогенез, фізіологія вищої нервової діяльності зараз коливається
між рефлексною теорією та молекулярно-кібернетичним підходом. Зауважимо, що рефлексами не
можливо пояснити поведінку людини, оскільки тоді
вона стає не відповідною за вчинки. Молекулярно-кібернетичний підхід поки ще накопичує дані. У деяких
тварин можна відзначити окремі риси організації поведінки, що мають подібність у вищих приматів («соціальна поведінка»). У хижих є сімейна зграйна або
стадна організація, у левів спарювання не лімітується циклом і дуже організоване сумісне полювання,
дельфіни мають складну стадно-сімейну поведінку.
Ці тварини здатні до ігор (імітація), приручення, навчанню по аналогам природної діяльності, складним
ритуалам, попереднім спаровування. Слід відмітити, що кожна тварина у зграї має індивідуальні риси
та риси загальні для виду. Детермінують поведінку
генетично закладені рівні центрів реакції [18].
Таким чином, на рівнях-етапах життєвого циклу
клітин, онтогенезу організмів, екологічної сукцесії
діють різні регуляторні чинники (наприклад, біохімічні – генетичні, рецепторні, ессенціальні у клітині;
фізіологічні – просторові сітки нейронів та імуноцитів, рефлекс і контроль клітин організму; харчові
ланцюги у біоценозі). Вони сприяють утворенню новацій у природі: утворенню життя, еволюції таксонів,
людини, індивідуальності організмів.
Всі вище наведені дані узгоджуються з ідеєю
І.П. Павлова (1916) [6] про значення рефлексу мети
в житті особистості. Розвиток цієї ідеї можливо виявити в теорії функціональних систем П. К. Анохіна
(1975), де одним з основних виступає теза про те,
що мета випереджає дію, будучи системоутворюючим фактором поведінки особистості, де в якості спрямовуючого вектора виступає мотивація [1].
П. К. Анохін також вказав на те, що для досягнення
мети необхідний план дій, який залежить від двох
складових: психофізіологічного стану організму
і зовнішніх обставин. Організація поведінки, що передує дії – афферентний синтез – включає в себе
аналіз інформації про стан організму і зовнішнього
середовища і подальше пред’явлення з пам’яті відповідних схем поведінки. На основі аналізу даних
усіх складових приймається рішення про стратегії
досягнення мети. Тобто, мета виступає як певна модель результату, а прийняте рішення має імперативний характер і спрямовується на задоволення однієї
домінуючої потреби, яка формує одну переважну
мотивацію досягнення під впливом яких (домінуюча

потреба; мотивація, що превалює) обирається одна
лінія поведінки.
Таким чином, мотиваційне збудження, спрямоване на задоволення провідної потреби організму, формує і спрямовує діяльність на досягнення
поставленої мети. А оскільки особистість та її діяльність, формується середовищем, в якому вона
(особистість) функціонує і розвивається, то зовнішні умови, якими визначається специфіка данного
середовища, мають провідне значення. Одним же
з головних процесів, що визначає функціонування
свідомості особистості є процес організації особистістю поведінкової діяльності. Він формується під
впливом відповідно, двох факторів: 1) об’єктивних
умов життя; 2) інтерпретації даних умов особистістю, напрямок та якість якої залежить від спрямованості особистості, що визначається її (особистості)
властивостями. Рефлекс мети також корелюється з поняттям «критичне мислення», що є одним
з основних понять філософії К. Поппера, де згідно
з положеннями його еволюційної епістеміології,
будь-який живий організм діє як певний «вирішувач
проблем»: дані з навколишнього світу використовуються для підтвердження або спростування гіпотез,
що попередньо сформульовані [3]. Тобто, знання
завжди є результатом усунення гіпотез і теорій, що
не витримали перевірки. Однак якщо співвіднести
позицію К. Поппера з цього питання з даними, отриманими В. С. Роттенбергом і В. В. Аршавским в результаті дослідження пошукової активності і адаптації, то можливо зробити висновок, що активність
в пошуку знань корелюється з пошуковою активністю, а остання, в свою чергу, з толерантністю і креативністю [3].
Висновки. Творчість особистості розглядалась
логічно, історично, а також з медико-біологічних
і психологічних позицій. Природознавство підготувало створення синергетики, яка намагається
системно виявити механізми самоорганізації та
еволюції. У представленому в статті матеріалі творчість розглядається онтологічно. Навчити творчості
неможливо, але підготувати до творчості необхідно; для цього важливо знати генетичну схильність
людини до певної діяльності. Таким чином, описані
вище дослідження підтверджують правомірність
та наукову об’єктивність вивчення особливостей
творчості у нерозривній єдності з вивченням психофізіологічних і генетичних підстав як психіки в цілому, так і окремих характеристик творчої особистості,
що є перспективами подальших досліджень.
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УДК 612.821.6:159.928
ТВОРЧІСТЬ ЯК ОНТОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА В БІОЛОГІЇ
Кущ О. С.
Резюме. У статті представлено літературний огляд різних підходів до дослідження творчості як онтологічної проблеми в біології. Вказується, що системний підхід до дослідження творчості включає розгляд
даного феномена з декількох позицій: з позиції рефлексної теорії та молекулярно-кібернетичного підходу.
Вказано, що в процесі онтогенезу, на становлення організмів впливають різні регуляторні чинники: біологічні – генетичні, рецепторні, ессенціальні; фізіологічні, рефлекс; та психофізіологічні – афферентний синтез,
мотиваційне збудження. Вони сприяють утворенню новацій у природі, еволюції таксонів, людини, індивідуальності організмів. Незважаючи на різні теоретико-методологічні позиції, більшість сучасних досліджень
творчості поділяють думку про необхідність вивчення біологічних основ як одного з важливих елементів
об’єктивного і всебічного наукового вивчення творчості.
Ключові слова: рефлекс, афферентний синтез, мотиваційне збудження, асиміляція, авторегуляція, гомеостазування, творчість.
УДК 612.821.6:159.928
ТВОРЧЕСТВО КАК ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В БИОЛОГИИ
Кущ А. С.
Резюме. В статье представлен литературный обзор различных подходов к исследованию творчества
как онтологической проблемы в биологии. Указывается, что системный подход к исследованию творчества
включает рассмотрение данного феномена с нескольких позиций: с позиции рефлексной теории и молекулярно-кибернетического подхода. Указано, что в процессе онтогенеза на становление организмов влияют
различные регуляторные факторы: биологические – генетические, рецепторные, эссенциальные; физиологические, рефлексы; и психофизиологические – афферентный синтез, мотивационное возбуждение. Они
способствуют образованию новаций в природе, эволюции таксонов, человека, индивидуальности организмов. Несмотря на различные теоретико-методологические позиции, большинство современных исследований творчества разделяют мнение о необходимости изучения биологических основ как одного из важных
элементов объективного и всестороннего научного изучения творчества.
Ключевые слова: рефлекс, афферентный синтез, мотивационное возбуждение, ассимиляция, авторегуляция, гомеостазис, творчество.
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CREATIVITY AS AN ONTOLOGICAL ISSUE IN BIOLOGY
Kushch О.
Abstract. The article presents a literary review of different approaches to the study of creativity as an ontological problems in biology. Indicates that a systematic approach to the study of creativity includes consideration of
the phenomenon from several positions: from the position of the reflex theory and molecular-cybernetic approach.
Stated that in the process of ontogenesis, the formation of organisms is influenced by various regulatory factors:
biological, genetic, receptor, essential; physiological, reflex; and psychophysiological – afferent synthesis, motivational arousal. They contribute to the formation of novelties in nature, the evolution of taxa, human, individuality
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of organisms. Despite different theoretical and methodological positions, most contemporary studies of creativity
share the opinion about the necessity of studying the biological basis as one of the important elements of objective and comprehensive scientific study of creativity. Considering the anthropogenesis, the researchers-biologists,
there are four primary parameters: 1) genetic, 2) neurophysiology, 3) environmental, 4) ecology (especially the
combination of the forms of inhibition of spontaneous «animal» activity: hierarchy, spriting, imitation, interdicta,
paradoxical reflexes, suggestion, diplasma, interiorista) and herd-the nature of family life (with the hierarchy and
coordination of individuals in the group, sexual competition and altruism), the elements of discretion that the exchange of signals. As a result has appeared the person has the propensity and capacity for mindfulness (reflection
and creativity as part of thinking – discretion and reason, emotions, will), communication and meaningful activities.
Man became man when there was a personality.
Analyzing the anthropogenesis, physiology of higher nervous activity now varies between reflective theory and
molecular-cybernetic approach. Thus, the levels-stages of the life cycle of cells, the ontogeny of organisms, ecological succession, there are various regulatory factors (biochemical, genetic, receptor; physiological – dimensional grid of neurons and immunocytes, reflex and control of the body’s cells; food chains in ecosystem). They
contribute to the formation of innovations in nature: the formation of life, the evolution of taxa, human, individuality
of organisms.
The organization of behavior, the previous activity – afferent synthesis includes the analysis of information about
the state of the organism and the external environment and the subsequent presentation from memory of relevant
behavioral patterns. Based on the analysis of data of all components accepted of the decision about the strategy of
achieving the goal. The motivational excitation, aimed at meeting the leading needs of the body, forms and directs
the activities to achieve the goal. One of the main processes determining the functioning of the consciousness of
personality is the process of organizing personality behavioral activity. He is influenced, respectively, of two factors:
1) the objective living conditions; 2) the interpretation of these conditions of the personality, direction and quality
of which depends on the orientation of the individual properties. In the article presented the material creativity is
seen ontologically. To teach creativity is impossible, but to prepare for the work required; for this it is important to
know the genetic predisposition of a person to certain activities. The above studies confirm the validity and scientific
objectivity study the characteristics of creativity in unity with the study of the physiological and genetic bases of the
psyche as a whole and the individual characteristics of the creative person, is that prospects for further research.
Keywords: reflex, afferent synthesis, motivational arousal, assimilation, autoregulation, homeostasis, creativity.
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