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У статті розглядається модифікований варіант творчого тренінгу для 

активізації процесу розуміння творчих завдань. Він ґрунтується на положен-
ні про те, що систематичне рішення творчих завдань веде до формування 
творчого мислення. Пропонуються спеціальні засоби (підказки, що утруд-
няють умови), які застосовуються в процесі рішення творчих завдань і є од-
нією з умов активізації процесу розуміння. 
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Проблема творчості є однією з парадоксальних у психологічній 
науці: з одного боку вона має чи не найтривалішу історію свого роз-
витку, з іншого – вона є однією з найбільш „заплямованих” білими 
плямами, які все ще чекають свого вивчення. Причиною цього є на-
самперед складність феномену творчості, що є причиною того, що 
донині існує велика кількість тлумачень його сутності, природи, ме-
ханізмів тощо. Залежно від тлумачення сутності творчості ведеться 
пошук і шляхів активізації та формування творчого мислення. Так 
само як і проблема творчості загалом, так і проблема активізації тво-
рчості має свої витоки ще в античності, але в даний момент можна 
констатувати не лише відсутність єдиної теорії творчості, але й відсу-
тність однозначного визначення шляхів формування творчого мис-
лення. Все це свідчить про те, що проблема творчості, творчого поте-
нціалу та оптимізації і формування творчого мислення все ще зали-
шається актуальною для психологічної науки. 

Метою нашого дослідження є створення модернізованого твор-
чого тренінгу для оптимізації процесу розуміння зокрема та творчого 
мислення загалом. 

Донині в літературі описано близько трьох десятків методів 
ефективного впливу на творчу діяльність (А.Ф.Осборн, У.Дж.Гордон, 
Г.С.Альтшуллер, Г.Я.Буш, П.Я.Гальперін, Є.В.Заїка, З.І.Калмикова, 
І.М.Семенов та ін.). Але згадуючи зарубіжних дослідників, які є до-
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сить популярними, не слід забувати і про вітчизняних корифеїв. До 
останніх можна віднести В.А.Роменця, В.О.Моляко.  

Ще з кінця 70-х років минулого сторіччя набув популярності 
творчий тренінг, розроблений академіком В.О.Моляко, який носить 
назву КАРУС. Цей тренінг з того часу підтвердив свою дієвість на 
найрізноманітнішому матеріалі. Спочатку це були конструктивно-
технічні задачі, потім – задачі та проблемні ситуації з хімії, фізики, 
креслення, трудового навчання, математики. Це стало можливим, 
оскільки ідея, покладена в основу тренінгу, зробила його глобальним, 
перспективним та універсальним. 

Однiєю з складових проблеми оптимiзацiї процесу розумiння 
творчих задач є наявність відповідних засобів та прийомів. При орга-
нізації процедури творчого тренінгу ми виходили насамперед з на-
ступних положень.  

Засадовим положенням стала теза про те, що систематичне за-
лучення суб’єкта в творчу діяльність, формування готовності до неї 
стає можливим за умови спеціальної організації навчання учнів базо-
вим вмінням розв’язання творчих задач. 

Як зазначалося вище, розуміння розглядається нами як процес і 
як результат. Перебіг процесу розуміння залежить від рівня знань, 
попереднього досвіду суб’єкта, від рівня сформованості мисленнєвих 
стратегій, а також інших компонентів, які визначають його успіш-
ність. У свою чергу це впливає на існуючу в суб’єкта систему смис-
лів; це може бути розширення та доповнення її, або ж суттєва перебу-
дова та докорінна їх зміна. Крім цього, оперування належним обсягом 
інформації веде до прискореного розвитку операціонального компо-
ненту розуміння, що відкриває суб’єкту можливість піднятися на 
більш високий якісний рівень застосування мисленнєвих стратегій, а 
також формує ті властивості мислення, які зумовлюють більш проду-
ктивну переробки ним нової інформації. У свою чергу, як складова 
процесу розв’язання творчих задач, розуміння прискорює творчу дія-
льність, призводить до піднесення мислення до рівня, притаманного 
зрілим формам творчої діяльності. 

Тому активiзацiя процесу розумiння повинна здійснюватися, 
спираючись на досвiд розвитку мислення шляхом оптимiзацiї всiх 
компонентiв цього процесу.  

Процес оптимiзацiї має враховувати оптимальну форму подан-
ня задачi, обсяг iнформацiї в нiй, рiвень її складності. Не менш важ-
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ливу роль при цьому відіграють чинники особистісного порядку. У 
зв’язку з цим вкрай важливим видається формування у досліджува-
них позитивної мотивації, стійкого пізнавального інтересу, а також 
тих якостей мислення, від яких безпосереднім чином залежить успі-
шне розуміння i розв’язання творчих задач. 

Зазначені положення і були покладені в основу нашого експе-
риментального навчання, головним засобом якого слугував творчий 
тренінг. У даному дослідженні ми використовували модифікований 
нами варіант творчого тренінгу, який включав елементи творчого 
тренінгу КАРУС (В.О.Моляко) [5]. Розроблений нами модифікований 
варіант творчого тренінгу припускає використання підказок і утруд-
нюючих умов. Зупинимося бiльш детально на особливостях їх вико-
ристання в умовах експериментального навчання.  

Подання підказки виявляється ефективним при дотриманні на-
ступних вимог: 

1) підказка надається в момент “блокади”, коли дозріли умови 
для її використання [2]; 

2) за умови інтересу до задачі; 
3) підказка має містити мінімум нової інформації, достатньої 

аби підштовхнути суб’єкта до подальшого пошуку розв’язку; 
4) підказка має стимулювати розвиток процесуальних (опера-

ціональних) складових розуміння, а не вказувати правильний шлях 
розв’язання; 

5) підказка має допомагати суб’єкту сконцентрувати увагу на 
провідній частині, але прямо не розкривати смисл задачі. 

 В нашому дослідженні прийом підказки вiдiгравав подвiйну 
роль дiагностичну (визначали труднощi в розумiннi) й навчаючу (до-
помагали в подоланнi труднощiв), підказки подавалися у вербальнiй 
(пiдказка-вказiвка i пiдказка-запитання) і наочнiй (пiдказка-
креслення, пiдказка-рух) формах. Ми прагнули до того, щоб підказки 
лише спрямовували роботу, але не заважали вияву самостiйностi ми-
слення.  

Вибір змiсту пiдказки зумовлювався наступними чинниками: 
етапом розв’язання задачi, рiвнем знань та попереднього досвiду 
суб’єкта, а також характером припущеної дослiджуваним помилки.  

Зупинимося стисло на такому чинникові, як складнiсть. При 
розв’язаннi понятійно-образних задач учнi досить часто допускали 
помилки у тих випадках, коли перед ними стояло завдання уявити 
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складну конструкцiю, в якій взаємодiяли бiльш як два вали. До поми-
лок призводила, зокрема, нестача даних в умовi, бо останнi необхiдно 
було виводити шляхом логiчних мiркувань. Таке траплялося, коли 
технiчнi задачi подавалися в текстовiй або графiчнiй формi; 
дослiджуваному в цьому випадку треба було побудувати креслення 
або дати до нього відповідне пояснення.  

Підказки мали на меті у даному разі, по-перше, корекцію поми-
лок, що припускалися, і, по-друге, активізацію мисленнєвої діяльнос-
ті суб’єкта. Підказки подавались в разі відсутності у досліджуваного 
плану розв’язання задачі, або ж труднощів, що виникали упродовж 
експерименту на тих чи інших фазах процесу розуміння. Підказка на-
давалася в разі звернення досліджуваного до експериментатора або 
тривалої зупинки, що могла призвести до відмови від участі дослі-
джуваного в дослідженні. 

Звернемося тепер до конкретних форм пiдказок, які використо-
вувалися у нашому дослідженні. Пiдказки подавалися нами у формi 
вказiвки i запитання. Перша мала на метi концентрацiю уваги дослі-
джуваного на певнiй частинi умови. Це могло бути просте повторення 
центральної ланки умови або вказiвка, використання якої допомагало 
правильному розумiнню (примiром, “Спробуй почати розв’язувати 
задачу з кiнця”). У деяких випадках пiдказка-вказiвка мала 
iнформацiйний характер - мета полягала в поданнi дослiджуваному 
лише відсутньої у нього iнформацiї. 

Пiдказка-запитання також спрямовувалась на те, щоб сконцен-
трувати увагу на певнiй частинi умови задачi, вказати напрямок її 
розв’язання або правильного розумiння. В результатi мисленнєва 
дiяльнiсть дослiджуваного значно активiзувалась, адже з’являлась 
можливість одержати вiдповiдi на запитання.  

Наочнi пiдказки використовувались у формi креслення (ескiза, 
схеми, рисунка) та пiдказки-руху. Вони застосовувалися при помил-
ках у побудовi креслення дослiджуваним i свiдчили про низький 
рiвень розвитку його образних уявлень, невмiння перекодувати 
iнформацiю на “свою” мову. Пiдказка-креслення мала на метi надан-
ня допомоги при зображеннi схем, рисункiв, коли умова технiчної за-
дачi мала текстову форму, а також у ходi розв’язання інших типів за-
дач, що допомагало їх правильному розумiнню. 

Пiдказка-рух являла собою iмiтацiю обертання вала i подава-
лась при неправильному уявленнi досліджуваного про напрямок обе-
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ртання валiв. Такi помилки виникали у них в разі потреби уявити рух 
двох i бiльше валiв одночасно. В одних випадках пiдказки мали суто 
iнформацiйний характер, сприяючи, переважно, поповненню знань 
або активiзацiї мнемiчних процесiв. В iнших випадках (що важ-
ливiше) давала змогу знаходити правильний шлях розв’язання задачi, 
спiвставляти дані, що містяться в умові, мiж собою та власними знан-
нями. Саме такi пiдказки виявлялися найефективнішими в оптимiзацiї 
процесу розумiння. 

На основі одержаних результатів можна зробити узагальнюючі 
висновки щодо особливостей застосування підказки. 

По-перше, подання підказки протягом усього процесу 
розв’язання недоцільне. У процесі навчання мінімум часового інтер-
валу між поданням задачі і підказкою повинен передбачати усвідом-
лення задачі, а його максимум не повинен перевищувати часу її само-
стійного розв’язання. Підказка виявлялася неефективною в разі відсу-
тності у досліджуваного знань щодо розуміння одержаної інформації. 
По-друге, підказка виявлялася надлишковою в разі наявності в ситуа-
ції достатньої кількості ключів, що дозволяють досліджуваному 
отримати правильну відповідь. В останньому випадку підказка лише 
прискорювала процес розв’язання. 

Таким чином, проведений аналіз показав, що на успішність 
розв’язання задачі впливає не тільки сам факт одержання підказок, 
але й їх різновид, етап аналізу задачі, на якому подається підказка, 
частота їх подання тощо. 

Крiм пiдказок застосовувалися спецiальнi утруднюючi методи 
[5], використання яких мало своє цільове призначення. 

1. Метод інформацiйної недостатностi. Цей метод передбачав 
подання задачi з пропущеними певними даними в умовi  

- коли з умови виключались данi про напрямок обертання валу, 
швидкiсть руху, вiддаль мiж валами i т.д.;  

- коли використовувались рiзнi форми подання задачi (текстової 
i графiчної). 

2. Метод iнформацiйної перенасиченостi. Даний метод ґрунту-
вався на включеннi в умову зайвої iнформацiї. 

Обидва цi методи виявлялися достатньо ефективними на почат-
кових стадiях розв’язання. 

3. Метод раптових заборон. Метод полягав у тому, що на пев-
ному етапi розв’язання задачi досліджуваному не дозволялось вико-
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ристовувати певнi механiзми (передачi руху) або якiсь варiанти 
розв’язання (наприклад, алгоритмiчний). Застосування цього методу 
сприяло руйнуванню стереотипiв, розвитку гнучкостi мислення, фор-
муванню вмiння змiнювати дiяльнiсть залежно вiд обставин. 

4. Метод часових обмежень. Спрямований на вивчення особли-
востей мисленнєвої дiяльностi в умовах, близьких до екстремальних. 
При обмеженнi часу суб’єкт намагався знайти найбiльш простий i 
найбiльш вiдомий йому шлях розв’язання проблеми. Застосування 
цього методу допомагало виявити стереотипи мислення, розвивати 
здатнiсть дiяти в умовах, наближених до екстремальних. 

5. Метод швидкiсного ескiзування. Цей метод виконував у про-
цесi розв’язання понятійно-образних задач функцію допомоги у ви-
користанні ескiзів, рисунків, схем, креслень тощо. Окрім того, він да-
вав можливiсть проаналiзувати процес розумiння, рiвень сформова-
ностi образних уявлень, показники знань та попереднiй досвiд. Мета 
швидкiсного ескiзування: сприяти контролю власної мисленнєвої 
дiяльностi, формуванню образних уявлень, виробленню вмiння пере-
кодовувати iнформацiю на “свою” мову, оперувати знаннями. 

6. Метод нових варiантiв. Сприяв пошуку досліджуваним ново-
го варiанту розв’язання. Застосування цього методу допомагало руй-
нуванню стереотипiв. 

Вищезазначені спеціальні методи, за допомогою яких створю-
валися штучні труднощі в ході розв’язання задачі, використовувалися 
нами з метою формування в суб’єкта вміння аналізувати умову задачі 
(методи інформаційної недостатності та перенасиченості), переклада-
ти умову задачі на іншу “мову”, схематизувати її (метод швидкісного 
ескізування, подання понятійно-образних задач в трьох формах). 

Аналіз ефективності процесу розуміння творчих задач показав, 
що остання значною мірою залежить від особливостей когнітивно-
стильових властивостей особистості, зокрема, гнучкості мислення та 
переважання образного чи вербального способу переробки інформації.  

Застосування зазначених методiв хоча і створювало штучнi 
труднощi для розумiння задачi, разом з тим сприяло розгортанню 
процесу розумiння. Труднощi, що долалися за допомогою пiдказок, 
виступали умовою процесу розв’язання. Застосування утруднюючих 
умов привчало дослiджуваних дiяти в нешаблонних умовах, руйнува-
ти стереотипи, активiзувати мисленнєву дiяльнiсть, розвивати 
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здатнiсть всебiчно аналiзувати умову задачi, і все це врешті-решт ве-
ло до формування гнучкості мислення. 

У процесі використання творчого тренінгу діагностувався рі-
вень розвитку розуміння та рівень операціональної переробки інфор-
мації. Оперування новою інформацією на рівні пошуку аналогів хара-
ктерне для всіх без винятку досліджуваних, хоча в деяких випадках 
оперування виявлялося лише на рівні пошуку наближених аналогів. 

Отже, оптимiзацiя процесу розумiння вiдбувалася в кiлькох на-
прямках: 

- в напрямку стимуляції мисленнєвої діяльності суб’єкта за до-
помогою підказок (подача недостатньої iнформацiї або актуалiзацiя 
наявних знань i досвiду); 

- в напрямку формування у досліджуваних гнучкостi мислення 
за рахунок виконання діяльності в нешаблонних ситуацiях, в утруд-
нюючих умовах; 

- в напрямку формування у досліджуваних загального позитив-
ного ставлення до процесу розв’язання задач. 

Повертаючись до аналогічних процедур, зазначимо, що для фо-
рмування такої властивостi мислення як гнучкiсть i оптимiзацiї про-
цесу розумiння Є.В.Заїка, зокрема, пропонував комплекс iнтелекту-
альних iгор з метою формування елементарних мисленнєвих операцiй 
- аналiзу, синтезу, порiвняння та iн.; розвитку активностi [1]. 

Вправи, що складають зміст комплексу iнтелектуальних iгор, 
безсумнiвно, сприяють формуванню окремих операцiй та характерис-
тик мислення. Даний метод унiверсальний i використовується на за-
няттях з будь-якого предмету як загальностимулюючий. 

Звичайно, що виконання завдань супроводжувалося появою 
помилок, аналіз яких виявив наступне. 

Дуже часто помилки виникали внаслiдок установки досліджу-
ваного на запам’ятання, яка гальмувала процес розуміння приховано-
го смислу задачі. Таким чином, у педагогiчному керiвництвi проце-
сом розумiння треба ставити завдання на розумiння, уникаючи орієн-
тації на запам’ятовування.  

При цьому способи постановки завдання на розумiння мають 
варiюватися залежно вiд характеру матерiалу, вiку i рiвня пiдготовки 
суб’єкта. Одним з важливих способiв керiвництва процесом ро-
зумiння є чiткi, яснi, точно сформульованi запитання. Вiд того, як во-
ни будуть поставленi, значною мiрою залежить, що стане об’єктом 
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мисленнєвої активностi, на якi сторони цього об’єкта буде скеровува-
тися думка досліджуваного. 

Як зазначалося вище, формування пізнавального інтересу скла-
дало особливу мету нашого дослідження. Однією з умов стимуляції 
iнтересу до певних об’єктiв є доступнiсть останнiх для розумiння, (як 
за рiвнем розумiння, так i за обсягом). Тому наше завдання полягало у 
тому, аби знайти “золоту середину”, якою утримувався інтерес. 

Головною умовою успiшного застосування творчого тренiнгу, 
як виявилося, є систематичнiсть його використання при викладанні 
різних навчальних дисциплін та в позаурочний час.  

Перспективи подальших досліджень пов’язані з аналізом ре-
зультатів застосування творчого тренінгу у старшокласників з пере-
важанням образного-вербального стилю мислення. 
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