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У статті розкрито проблему використання ТРВЗ у розвитку творчого
мислення молодших школярів, сутність теорії розв’язання винахідницьких
завдань. Систематизовано погляди науковців, які займались дослідженням
даної проблеми, розкрито головний принцип теорії розв’язання винахідницьких
завдань, основну ідею засновника ТРВЗ-технологій. Проаналізовано проблеми
використання ТРВЗ-технологій в освітньому процесі початкової школи та
окреслено завдання, які ставить перед собою педагог, що використовує дану
технологію. Наведено приклади завдань, які сприятимуть розвитку творчого
мислення молодших школярів в контексті теорії розв’язання винахідницьких
завдань у сучасній початковій школі.
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З початком навчання мислення стає визначальним у системi інших
психiчних функцiй, що розвиваються у молодших школярiв. Під час навчання
у початковій школі дітей захоплюють зовнішні ознаки явищ та предметів, їм
важко встановлювати зв'язки і взаємовідношення між ними. Вони можуть
розв’язувати задачі лише тоді, коли наочно уявляють об'єкти, якими повинна
оперувати їхня думка.
Основна мета сучасної освіти полягає, в першу чергу в тому, щоб
готувати підростаюче покоління до творчої реалізації своїх здібностей у

майбутньому житті. Сучасні педагоги для розвитку здібностей і талантів учнів
мають змогу використовувати новітні технології, адже сучасний світ
характеризується як час бурхливих, інноваційних змін, і суспільству потрібні не
відмінні виконавці, а інтелектуально розвинені, творчо обдаровані особистості.
Від цього залежить цілеспрямованість розумової активності, розвиток
інтелектуальної рефлексії та творчого мислення учнів. Саме такі можливості
має ТРВЗ-технологія.
Проблема використання теорії розв’язання винахідницьких завдань була і
залишається актуальною. Різні аспекти даної проблеми досліджували

Г.

Альтшуллер, Л. Аристова, Н. Бібік, І. Бех, М. Богданович, Л. Божович, М.
Данилов, О. Запорожець, В. Зінченко, Л. Коломійченко, Г. Костюк, Н.
Кудикіна, В. Паламарчук, Я. Пономарьов, О. Савченко, М. Скаткін, О.
Тихомиров, Н. Якобсон та ін. [5].
За переконаннями Г. Альтшуллера, створенню загальної теорії творчості
мають передувати дослідження конкретних видів творчості. Лише спираючись
на окремі теорії творчості (винахідницької, наукової, літературної), можна
створити загальну теорію творчості, яка, в свою чергу, дасть новий поштовх
розвитку окремих теорій. Саме цим він і займався, створивши ТРВЗ [1, c. 87].
Чимало педагогів розуміють під поняттям «творчість» активні прояви
дитячої особистості в музиці, малюванні, декоративно-ужитковому мистецтві.
Насправді ж ці сфери діяльності є лише виявом творчості дітей. До того ж
поширеною є ілюзія, що творчість виникає сама собою як обов’язковий
результат засвоєння дітьми інформації під час навчання. На жаль, більше уваги
надається формуванню у дітей виконавчих здібностей (навичок, умінь). Тож
дуже актуальною стає проблема збереження в малюків творчого начала,
пригнічуваного могутнім потоком інформації [6, c. 18].
Педагог, який використовує ТРВЗ-технології, на нашу думку, має ставити
перед собою наступні завдання:
 виховувати

творчу

нестандартних рішень;

особистість,

яка

підготовлена

до

прийняття

 налагодити взаємозв'язок з дітьми, для того щоб вони вільно почували
себе, не боялись висловлювати свої думки. Адже якщо дитина налякана
тим, що зробить помилку, то вона ніколи не стане на шлях творчості;
 творчий педагог має орієнтуватися на учнів. Усі методики, технології,
вправи щодо розвитку творчого потенціалу учнів мають відповідати їхнім
віковим можливостям;


педагог має постійно розвиватися, шукати нові форми роботи, методики,
завдання. Такий учитель завжди цікавий дітям, і є хорошим прикладом
для них;

 педагог має використовувати індивідуальні методи роботи з дітьми,
розробляти

власні

завдання,

ігри,

методики,

посібники,

теорії.

Оригінальний, не схожий на інших, здатний до висвітлення нових ідей
учитель зацікавить дітей, розширить їхній кругозір, допоможе само
реалізуватися;
 учитель

має

бути

методично

та

практично

підготовлений

до

впровадження інноваційних технологій в освітній процес.
Не зважаючи на суспільні зміни, пересічний український школяр часто
здобуває в школі застарілі знання. Вчителі використовують переважно
традиційні дидактичні засоби. Це спричинено тим, що педагоги не завжди
готові до використання новітніх технологій, адже для цього потрібно добре
орієнтуватися у наукових досягненнях, мати великий багаж знань та досвід [2].
В основі засобів, які використовуються у ТРВЗ-педагогіці, спочатку
лежить

проблемно-пошуковий

метод,

що

зближує

цю

технологію

з

розвиваючим навчанням. Відзначають такі загальні риси названих технологій:
сама ідея розвиваючого навчання і освіти; діяльний підхід у навчанні;
спрямованість на формування теоретичних узагальнень; діалогічна форма
спілкування вчителя та учня; використання в навчанні проблемних завдань.
Науковці визначають проблеми та розбіжності, які виникають при
застосуванні ТРВЗ-технологій та технології розвивального навчання в
освітньому процесі початкової школи:

По-перше: між названими технологіями існують відмінності. Так, у
навчанні за ТРВЗ-технологією акцент робиться на розвиток творчого,
нестандартного мислення, а в системі розвиваючого навчання – на розвиток
теоретичного мислення. Відповідно в першій розроблені методики отримання
творчого продукту, які відсутні в системі розвиваючого навчання.
По-друге: у навчанні за ТРВЗ-технологією існують алгоритми рішення
задачі, учні здатні самостійно вийти на рішення проблемної задачі, а в системі
розвиваючого навчання немає способів (алгоритмів) пошуку рішення проблеми
(використовується метод проб і помилок під управлінням учителя).
По-третє: система розвиваючого навчання розроблена на теоретичному і
технологічному рівнях, існують навчальні програми, підручники, методичне
забезпечення. А ТРВЗ-технологія розроблена лише на рівні окремих методик
отримання творчого продукту, авторських програм, алгоритмів виконання
творчих завдань [4].
Наведемо приклади завдань, які сприятимуть розвитку творчого
мислення молодших школярів в контексті теорії розв’язання винахідницьких
завдань у сучасній початковій школі. На нашу думку учителям варто
застосовувати метод «Синектика». Це один із методів психологічної активізації
творчого мислення, який передбачає застосування аналогій. Вирізняють:
 пряму синектику – дітям пропонують назвати об’єкти, схожі на даний з
формою (тарілка – диск, повний місяць, сонце, куля, годинник, дно каструлі
тощо);
 особиста синектика – це вміння бачити себе очима інших людей (дитині
пропонують уявити себе кущиком, песиком, кошенятком);
 фантастична синектика – будь-яку ситуацію розв’язуємо за допомогою
казкових, фантастичних персонажів, їх можна переносити з однієї казки на
іншу. Наприклад, щоб урятувати Півника в казці «Півник та бобове
зернятко», можна стати хлопчиком Мізинчиком, залізти в горлечко і
викотити зернятко;

 символічна синектика – дає дітям змогу навчитися використовувати
символіку. Наприклад, пропонуємо зашифрувати назви казок «Вовк і семеро
козенят», «Двоє жадібних козенят» [3, c. 8].
До

нової

освітньої

реформи

українські

школи

опирались

на

репродуктивний тип навчання, дітям повідомлялись знання, які їм потрібно
було завчати, усі завдання зводились до копіювання уже раніше підготовлених
рішень. Концепція Нової української школи надає вчителям свободу вибору
методик, завдань, що дозволяє педагогам повною мірою проявити свої творчі
задатки, використовувати такі вправи та завдання, які сприятимуть розвитку
творчого потенціалу учнів.
Серед головних принципів теорії розв’язання винахідницьких завдань –
навчання дітей розв’язувати суперечності, застосовувати системний підхід,
тобто бачити навколишній світ у взаємозв’язку всіх його компонентів,
знаходити резерви для творчого виконання завдання.
Отже, ТРВЗ-технології забезпечують ефективне навчання у початковій
школі, сприяють розвитку творчого мислення молодших школярів. Але варто
пам’ятати, що теорія розв’язання винахідницьких завдань на сьогодні багато в
чому

є

практико-орієнтованою

педагогічною

системою,

теоретичні

концептуальні положення якої ще розробляються.
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