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ГЕНЕТИКО-КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ 

 

На сьогодні на ринку праці конкурентоздатною є креативна особистість, 
що здатна до саморозвитку, творчого підходу під час розв’язання практичних 

завдань, активної командної роботи та критичного мислення. У підготовленому 

науковому виданні, що вийшло в світ у 2021 році, розкрито особливості діяльнісного 

опосередкування особистісного розвитку через призму генетико-креативного 
підходу, в основі якого принципи: розвитку, переживання, свободи, взаємодії, 

невизначеності та індетермінізму, терапевтичного ефекту. В монографії 

визначено основні механізми творчості, розуміння зарубіжними та вітчизняними 

ученими розвитку творчої особистості. Наукове видання може бути використане 
теоретиками і практиками, які цікавляться проблемою становлення творчої 

особистості, психології творчості. 

Ключові слова: генетико-креативний підхід, особистісний розвиток, 

креативність, творчість, особистість. 

 

GENETIC-CREATIVE APPROACH TO PERSONAL 

DEVELOPMENT 

Today, the creative market is competitive with a creative person who is 
capable of self-development, creativity in solving practical problems, active 

teamwork and critical thinking. The scientific publication prepared by us, published 

in 2021, reveals the features of activity mediation of personal development through 

the prism of genetic-creative approach, based on the principles: development, 
experience, freedom, interaction, uncertainty and indeterminism, therapeutic effect. 

The monograph identifies the main mechanisms of creativity, understanding by 

foreign and domestic scientists of the development of creative personality. The 

scientific publication can be used by theorists and practitioners who are interested 
in the problem of becoming a creative personality, the psychology of creativity. 

Key words: genetic-creative approach, personal development, creativity, 

personality. 

 
Важливим для інтелектуального, культурного, економічного 

потенціалу держави є формування та розвиток творчого, критично мислячого, 

відповідального покоління фахівців, що постійно прагнуть до успішної 

самореалізації і саморозвитку. Упевнені, що розвиток особистості доцільно 
розглядати через аспекти генетико-креативного потенціалу, на основі 

генетико-моделюючого підходу С. Д. Максименка. 

За С. Д. Максименком, мета генетичної психології людини – вивчити 

умови, у яких процес перетворення змісту і форм власних психічних явищ, 
станів свідомості і способів дій зможе досягти такого рівня досконалості 

психічних механізмів діяльності, на якому виникає здатність робити відкриття 

чи винаходи, створювати художні образи. Іншими словами, мета полягає у 

пошуках закономірностей генезису від вихідного змісту недиференційованої 
чутливості людини до механізмів творчості [1, с. 6]. 
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Є потреба у творчих, відповідальних фахівцях, що здатні висловлювати 

свою думку, нестандартно мислити, самостійно приймати рішення, неперервно 

здійснювати діяльність на творчому рівні, тобто володіти творчою 
професійною компетентністю. У 2021 році видано монографію «Генетико-

креативний підхід: діяльнісне опосередкування особистісного розвитку» 

(С. Д. Максименко, С. П. Яланська ), яка складається із розділів: генетико-

психологічні проблеми структури особистості та її становлення; підходи до 

вивчення творчості; сутність поняття творчості, творчі здібності; підходи до 

розвитку творчої особистості, її самореалізації; розвиток особистості в 

освітньому просторі: генетико-креативний потенціал; методики дослідження 

творчості; методики вимірювання креативності; психолого-педагогічні 
програми розвитку творчих особистостей: мета, методи, результати; методи 

стимулювання творчої активності: індивідуальні, групові, ресурс арт-практик у 

розвитку творчості особистості. 

Заслуговує на увагу добірка афоризмів про креативність, творчість, 
толерантність, які спонукають нас замислитися над власними досягненнями, 

особливостями розвитку креативності, виконання діяльності спрямованої на 

пошуки нового розв'язання завдань у певній сфері, в навчальній чи науковій 

практиці, над мотиваційними складовими та бар'єрами в професійній 
діяльності. 

Отже, під час підготовки конкурентоспроможних фахівців різних 

галузей знань варто враховувати генетико-креативний підхід до особистісного 

розвитку. 
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