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Біла І. М. Психолого-педагогічні засади технологічного підходу до розвитку 

творчого мислення особистості. У статті розглядається технологічний підхід до розвитку 

творчого мислення особистості. Він передбачає особистісно-орієнтоване навчання, яке 

визначає зміщення акценту з інформаційно-гностичного підходу на розвивальний та 

діяльнісний, в основі якого формування особистості, здатної до активної творчої діяль-

ності, розв‘язування задач, творчого, критичного мислення. Технологія розвитку творчого 

мислення, яка передбачає керівництво процесом навчання, організацію та мотивацію пі-

знавальної діяльності учнів і контроль цієї діяльності, включає педагогічне цілевизначен-

ня, змістовні, інформаційно-предметні і процесуальні аспекти, спрямовані на засвоєння 

знань, набуття умінь та формування особистісних якостей суб‘єкта, його компетентностей 

і діагностику якості освітнього процесу. Ефективним розвивальним та діагностичним ін-

струментарієм визначення якісної оцінки творчої мисленнєвої діяльності на всіх етапах 

онтогенезу є евристичні, проблемні, дослідницькі творчі задачі. Результатом впроваджен-

ня в освітній процес технології розвитку творчого мислення є формування творчої особи-

стості – суб‘єкта діяльності, який виявляє розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, 

творчі вміння, що забезпечують йому здатність породжувати якісно нові ідеї та цінності, а 

також сприяють саморозвитку та прогресу суспільства. 

Ключові слова: технологічний підхід, освітній процес, творче мислення, техно-

логія розвитку творчого мислення, творча задача. 

Била И. Н. Психолого-педагогические аспекты технологического подхода  

к развитию творческого мышления личности. В статье рассматривается технологиче-

ский подход к развитию творческого мышления личности. Он предусматривает личностно-

ориентированное обучение, которое определяет смещение акцента с информационно-

гностического подхода на развивающий и деятельностный, в основе которого формирова-

ние личности, способной к активной творческой деятельности, решению задач, творческо-

му, критическому мышлению. Технология развития творческого мышления, предусматри-

вает руководство процессом обучения, организацию и мотивацию познавательной деятель-

ности учащихся и контроль этой деятельности, включая педагогическое целеполагание, со-

держательные, информационно-предметные и процессуальные аспекты, направленные на 

усвоение знаний, приобретение умений и формирование личностных качеств субъекта, его 

компетенций и диагностику качества образовательного процесса. Эффективным развиваю-

щим и диагностическим инструментарием определения качественной оценки творческой 

мыслительной деятельности на всех этапах онтогенеза являются эвристические, проблем-

ные, исследовательские творческие задачи. Результатом внедрения в образовательный про-

цесс технологии развития творческого мышления является формирование творческой лич-

ности – субъекта деятельности, который проявляет развитые творческие способности, твор-

ческую мотивацию, творческие умения, обеспечивающие ему способность порождать каче-

ственно новые идеи и ценности, а также способствуют саморазвитию и прогрессу общества. 

Ключевые слова: технологический подход, образовательный процесс, творческое 

мышление, технология развития творческого мышления, творческая задача. 

Постановка проблеми. Шалений ритм сучасного життя ставить перед 

людиною складні соціально-економічні, політичні і культурні завдання. Зі 
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слів П. Щедровицького початок ХХІ ст. можна охарактеризувати як «час бо-

ротьби людських ресурсів – регіонів, культур і релігійних течій, що по-

різному вибудовують техніки і технології самоорганізації людини. Ті країни і 

регіони, які не випрацюють адекватної антропологічної концепції й 

відповідних гуманітарних технологій можуть перетворитися на «звалище 

людських відходів» [17, с. 46]. 

Сьогодні як ніколи нам важливо мати здатність здобувати знання і ви-

користовувати їх для вирішення величезної кількості надзвичайно складних 

завдань. Перед кожним з нас стоїть безліч проблем: від вибору дієти, яка ко-

рисна для здоров‘я чи одягу, який є одночасно і модним, і комфортним до 

вибору актуальної професії, актуального роду діяльності. 

Науковці та практики із впевненістю стверджують, що ключовими 

навичками для багатьох професій стануть: критичне мислення, емоційний 

інтелект, уміння аналізувати і робити вибір з величезної кількості інформації, 

комунікація з людьми і машинами, креативність. Тож не дивно, що у світо-

вому освітньому процесі з‘явився новий тренд – навчання критично та креа-

тивно мислити. І це справді мало не найкорисніші вміння для людини. 

Метою нашого дослідження є пошук шляхів розвитку мислення, удоско-

налення його функцій на етапі особистісного самоздійснення та саморозвитку. 

Зауважимо, що наші навчальні заклади традиційно вимагають, щоб мо-

лоді люди вивчали, запам'ятовували, ефективно засвоювали інформацію, 

вміли вирішувати задачі, успішно адаптуватися, але, нажаль, сьогодні не 

віднайдено ефективного способу вирішення цих завдань. 

Нові вектори суспільного розвитку, запити користувачів освітніми по-

слугами стимулюють потребу в розробленні нових психолого-педагогічних 

конструкцій управління освітнім процесом. Освітня парадигма ХХІ століття 

наполегливо пропонує використовувати креативні психолого-педагогічні тех-

нології, суть яких полягає в творчому підході до вирішення проблеми ор-

ганізації педагогічного процесу, в ході якого інтереси і цінність особистості є 

домінуючим компонентом організації і змісту навчальної діяльності. 

Аналіз наукових публікацій. Найкраще, на нашу думку, завданню 

ефективного управління освітнім процесом, його проектуванню та плануван-

ню відповідає технологія розвитку творчого мислення, що має у своїй основі 

наукові теорії і концепції. 

Так, науковим підґрунтям технологічного підходу в освітньому процесі 

є філософсько-психологічні положення культурно-історичного підходу до 

психічного розвитку людини та концепції його діяльнісної сутності 

(Л. С. Виготський, В. В. Давидов, О. В. Запорожець, Д. Б. Ельконін, 

О. М. Леонтьєв, О. Р. Лурія, С. М. Максименко, С. Л. Рубінштейн); основні 

наукові положення про процес творчості, її роль у формуванні особистості 

(В. О. Моляко, Я. О. Пономарьов, В. А. Роменець, Б. М. Теплов); основні вис-

новки досліджень винахідницької діяльності (Г. Я. Буш, С. М. Василейський, 

Т. В. Кудрявцев, Є. О. Мілерян, П. М. Якобсон); теоретичні надбання психо-

логії розв‘язання творчих задач (А. В. Брушлинський, Л. Л. Гурова, 
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В. В. Знаков, А. Б. Коваленко, Ю. К. Корнілов, Г. С. Костюк, 

Л. А. Мойсеєнко. В. О. Моляко, С. Л. Рубінштейн, О. К. Тихомиров); прин-

ципи єдності теорії і практики, гуманізації та демократизації освіти. 

Саме поняття «технологія» тісно пов‘язане із поняттям технічного про-

гресу. Технологізація, як неухильне дотримання змісту і послідовності етапів 

впровадження нововведень, є суттєвою ознакою сучасних інноваційних про-

цесів у сфері освіти. У сучасній психолого-педагогічній літературі поняття 

«технологія» та «технологічний підхід» використовуються доволі широко. 

Слід врахувати, що термін «технологія» – грецького походження: techne – 

мистецтво, майстерність, logos - наука, закон; наука про майстерність [14]. 

У «Глосарії термінів з технологій освіти» (Париж, ЮНЕСКО) це поняття 

сформульовано як системний метод створення, застосування і визначення всього 

процесу викладання та засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ре-

сурсів та їх взаємодії, завдання якого – оптимізація форм освіти [3]. 

Виклад результатів дослідження. За основу свого дослідження ми 

обираємо поняття «технологія» як науково-обґрунтованої системи дій, опе-

рацій та процедур, які забезпечують цілеспрямований та поетапний розвиток 

особистості, її психологічних якостей та компетенцій. 

Технологія розвитку творчого мислення, що є водночас і розвивальною, 

освітньою технологією, є комплексною інтегрованою системою, яка включає 

впорядковану кількість операцій та дій, що забезпечують педагогічне ціле-

визначення, змістовні, інформаційно-предметні і процесуальні аспекти, спрямо-

вані на засвоєння знань, набуття умінь та формування особистісних якостей 

суб‘єкта, його компетентностей і діагностику якості освітнього процесу. 

Будь-яка розвивальна технологія передбачає керівництво процесом нав-

чання, що включає організацію і мотивацію пізнавальної діяльності учнів і кон-

троль цієї діяльності. Ці процеси безперервно взаємодіють: результат контролю 

впливає на зміст керівних дій, тобто змінює подальшу організацію навчальної 

діяльності [10, С. 395]. Технологічний процес завжди передбачає чітку 

послідовність операцій з використанням необхідних засобів за певних умов. 

Провідним у будь якій технології вважається детальне визначення кінцевого ре-

зультату і точне досягнення його. А передумовами застосування поняття «тех-

нологія» щодо процесів у виробничій чи соціальній сферах, на думку 

І. М. Дичківської, є їх запрограмованість, окресленість кінцевих властивостей 

передбачуваного продукту, засобів його створення, цілеспрямоване моделюван-

ня умов їх здійснення, а також реальне функціонування цих процесів [4, С. 56]. 

Освоєння та застосування різних розвивальних освітніх технологій, здатні 

значно прискорити процеси оновлення системи освіти загалом. Основний зміст 

застосування психологічних технологій полягає у внесенні змін у зміст, форми і 

напрями індивідуального розвитку особистості, її поведінки і світосприймання. 

Технологічний підхід передбачає особистісно-орієнтоване навчання, яке визна-

чає зміщення акценту з інформаційно-гностичного підходу на розвивальний та 

діяльнісний, в основі якого формування особистості, здатної до активної творчої 

діяльності, розв‘язування задач, творчого, критичного мислення.  
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Психологічні технології забезпечують умови розвитку особистості, 

здійснення її права на творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу 

саморозвитку. Саме технологія творчого мислення є технологією становлен-

ня творчої думки, формування творчої особистості. Ефективність її застосу-

вання  ми визначаємо за наступними критеріями: розвиток творчого мислен-

ня, його властивостей (продуктивність, оригінальність, гнучкість), глибина, 

усвідомленість, системність засвоєння знань; розвиток ціннісних орієнтацій 

особистості; розвиток навичок рефлексії; самореалізація учасників освітньо-

го процесу. 

Кінцевим результатом впровадження в освітній процес технології ро-

звитку творчого мислення є формування творчої особистості – суб‘єкта 

діяльності, який виявляє розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, 

творчі вміння, що забезпечують йому здатність породжувати якісно нові ідеї 

та цінності, які сприяють саморозвитку та прогресу суспільства.  

Основним інструментом технологічного процесу є творче мислення як 

оригінальність і незвичність висловлюваних ідей, прагнення до інтелекту-

альної новизни у вирішенні завдання (проблеми), здатність бачити предмет 

(можливості його використання) під новим кутом зору і продукувати ідеї у 

невизначеній ситуації [14]. 

Тобто у технологічному процесі творче мислення – це мислення, резуль-

татом якого є відкриття принципово нового або вдосконаленого вирішення тієї 

чи іншої задачі. На думку науковців, (Г.Линдсей, К.С. Халл, Р.Ф. Томпсон), по-

руч із креативним, завжди йде критичне мислення, яке тестує запропоновані 

ідеї: чи можуть бути застосовані вони, і як можна їх удосконалити. Воно перед-

бачає: аналіз, синтез і обґрунтування оцінки достовірності чи цінності інфор-

мації; вміння сприймати ситуацію глобально, шукати причини та альтернативні 

рішення; здатність не тільки відстоювати свою позицію, а й змінювати її на ос-

нові аргументів та фактів; вміння приймати непрості рішення. Тобто критичне 

мислення являє собою перевірку запропонованих рішень з метою визначення 

області їх можливого застосування [8, С. 231]. На думку С.Л. Рубінштейна, кри-

тичність – суттєва ознака зрілого розуму [15, С. 317]. 
Варто наголосити, що дієвою формою творчої діяльності, джерелом ро-

звитку творчості, творчого мислення є творчі задачі. У тих випадках, коли 
людина довго і наполегливо вирішує важку для неї мисленнєву задачу або 
проблему мислення, як процес, виступає найбільш чітко. Проблемна ситуація 
є початковим моментом мисленнєвого процесу і саме проблемною ситуацією 
визначається залученість особистості у мисленнєву діяльність [15, С. 317]. 

Під задачею, як правило, розуміють задану або сформульовану самостійно 

проблему, що вимагає від суб‘єкта визначених дій або знаходження відповіді на 

те чи інше запитання, що міститься в умові. Часто задача розглядається як де-

який зовнішній чинник, що і зумовлює активність суб‘єкта. Задача з поставле-

ною метою і відсутністю засобів її досягнення і називається творчою, а мислен-

ня визначається як процес розвязування творчих задач [11, С. 13].  

В процесі самостійного розв‘язування задач у суб‘єкта накопичується до-

свід самостійного пошуку, формуються психічні структури, навички творчого 
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мислення, необхідні для успішної адаптації, ефективної діяльності. 

Розв‘язування творчої задачі складає для суб‘єкта певну складність, вимагає по-

шуку особливих засобів розв‘язування (нових способів, методів). У випадку, ко-

ли суб‘єкт не має таких готових засобів, він змушений у процесі розв‘язування 

самостійно визначати, проектувати шлях і спосіб знаходження розв‘язку. 

На думку С.Л. Рубінштейна, мисленнєва задача – це задача завжди 

творча, у результаті розв‘язання мисленнєвої задачі виникає нове знання, що 

задовольняє необхідній видозміні ситуації [15, с. 317]. В процесі 

розв‘язування мисленнєвої задачі або проблеми об‘єкт, що пізнається, вклю-

чається в нову систему відношень і завдяки цьому виявляється в новій якості. 

Все це зразу ж відкриває перспективу чи направленість мислення на пошук і 

відкриття до цього часу невідомих, але існуючих властивостей об‘єкта 

[2, с. 135]. Саме цей момент дозволяє розглядати процес розв‘язування твор-

чої задачі як модель творчої діяльності. 

Психологічна структура задачі, проблемної ситуації містить три голов-

ні компоненти (О.М. Матюшкін, О.К. Тихомиров): а) пізнавальну потребу, 

яка спонукає людину до інтелектуальної діяльності; б) невідоме знання чи 

спосіб дії (тобто предмет потреби), які досягається; в) інтелектуальні можли-

вості людини, які включають її творчі здібності та минулий досвід, що наче 

визначають діапазон виникнення пізнавальної потреби [9, с. 34].  

У будь-якому разі в процесі розв‘язування задачі людина поступово чи 

стрибкоподібно прогнозує шукане і завдяки цьому формує, шукає, відкриває 

спосіб розв‘язування, який на певній стадії процесу виступає, на її думку, як 

той, що найбільше підходить. 

У процесі пошуку рішення задачі суб‘єкт оперує не лише засвоєними 

знаннями і попереднім досвідом, але й видозмінює окремі ознаки понять, 

розкриває зміст, збагачує їх новими ознаками, змінює і розгортає саму зада-

чу, в значній мірі творить нову інформацію та її активно переробляє. Якщо 

вдало застосовані процедури і методи пошуку, творчий пошук призводить до 

розв‘язання. 

Науковці розрізняють задачі за певними критеріями. Г.С. Костюк, вра-

ховуючи досить широке коло задач, які доводиться розв‘язувати людині у 

процесі її діяльності, особливу увагу приділяє учбовим. Із системи учбових 

задач він вичленовує проблемні та непроблемні, пізнавальні, комунікативні й 

практичні. У цій класифікації знаходить своє відображення і диференціація за 

рівнем складності та проблемності [6, с. 423]. Глибокий аналіз структури, ос-

новних типів задач, способів та процесів їх розв‘язування пропонує Г.О. Балл. 

У своїх дослідженнях він виділяє рутинні та нерутинні задачі. Для перших ха-

рактерною ознакою є наявність алгоритму рішення, яким володіє суб‘єкт, для 

інших – відсутність такого алгоритму. Типовим прикладом нерутинних задач є 

«проблемні ситуації» у проблемному або розвивальному навчанні [1, с. 65]. 

В.О. Моляко розглядає педагогічні ситуації-задачі та творчі задачі, вирішення 

яких відбувається в ускладнених (і навіть кризових та екстремальних) умовах. 

«Творчою задачею» він називає «таку, яка вся цілком являється новою, 
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незнайомою для суб‘єкта, або ж, по меншій мірі, містить значну новизну, що і 

визначає значні розумові зусилля, спеціальний пошук, знаходження нового 

способу її розв‘язування» [7, с. 207]. Розкриваючи особливості творчої задачі, 

Д. Пойя пише: «Задача, яку ви розв‘язуєте може бути скромною, але вона ки-

дає виклик вашій допитливості і змушує вас бути винахідливим і, якщо ви 

розв‘язуєте її власними силами, то ви зможете відчути напругу розуму, яка 

веде до відкриття і насолоджуватись радістю перемоги [12, с. 5]. Таким чином, 

розв‘язування творчої задачі повинно призвести до чогось нового, до відкрит-

тя. Аналогічні погляди висловлюються в працях А.Ф. Есаулова, 

Т.В. Кудрявцева, О.М. Матюшкіна. Так, О.М. Матюшкін називає проблемною 

(творчою) задачею таку, яка вимагає виявлення нових відношень, не даних в 

умові задачі, або способів перетворення умов, які невідомі суб‘єкту [9]. У 

свою чергу Я.О. Пономарьов вважає, що творчі задачі можна поділити на два 

класи. До першого –належать задачі, які можуть бути розв‘язані засобами пла-

номірного використання суб‘єктом усвідомлюваних способів і прийомів. Дру-

гий клас задач складають ті задачі, протиріччя яких більш глибокі й 

розв‘язування їх обов‘язково опосередковується не усвідомлюваними спочат-

ку знахідками. Суттєва ознака даного класу задач – обов‘язкове залучення тих 

рівнів, які знаходяться у сфері неусвідомлюваного. Знання, отримані внаслідок 

розв‘язання творчої задачі другого класу, можна інтерпретувати як стрибок у 

розвитку; знання, здобуті в результаті розв‘язування творчих задач першого 

класу, – як поступовість у розвитку [13]. Те, що існує два види мислення, два 

шляхи розв‘язуння задач доводять і дослідження лауреата Нобелівської премії 

(2002) Д. Канемана. Протагоністом свідомого, раціонального мислення він на-

зиває емоційне, інтуїтивне мислення, яке не піддається алгоритмізації. Управ-

ління цим процесом будується за принципом створення умов, які сприяють 

виникненню інтуїтивного розв‘язання [5]. 

Наразі найкращим засобом розвитку мисленнєвої діяльності на всіх 

етапах онтогенезу є евристичні, проблемні, дослідницькі творчі задачі, при 

розв‘язуванні яких суб‘єкт не лише самостійно використовує вже набуті 

знання, вміння, навички, але й відшуковує новий для них спосіб реалізації. 

Саме ці задачі можуть стати ефективним розвивальним та діагностичним ін-

струментарієм визначення якісної оцінки творчої мисленнєвої діяльності. 

Варто зазначити, що значимими є умови організації задачної ситуації. 

Для успішної мисленнєвої діяльності важливо правильно поставити задачу. 

Задача має відповідати завданням навчання, розвитку, особистим інтересам 

та прагненням суб‘єкта, бути у «зоні найближчого розвитку» суб‘єкта, тобто 

враховувати його розумові, вікові, індивідуальні потенції. За цих умов 

психічний процес пошуків і визначення шуканого, невідомого може стати 

відповідним етапом розумового розвитку індивіда. 

Загалом узагальнені вміння розв‘язування задач успішніше формують-

ся за таких способів керівництва, які залишають місце для самостійного 

аналізу умов задачі, знаходження найбільш доцільних шляхів їх 

розв‘язування. Навчаючись долати труднощі, що виникають при цьому, і 
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вирішуючи протиріччя, суб‘єкт оволодіває гнучкими вміннями, які він легко 

переносить в нові ситуації. Все це сприяє розвитку критичного ставлення до 

результатів своєї діяльності, прагнення до постійної раціоналізації та вдоско-

налення об‘єктів, що створює сприятливі умови для виявлення та всебічного 

розвитку творчих здібностей, мислення суб‘єкта діяльності. 

Вчені попереджають і про бар‘єри та перешкоди , що складають загро-

зу творчому мисленню: 

Конформізм, бажання бути схожим на іншого – основний бар'єр для 

творчого мислення. Людина побоюється висловлювати незвичайні ідеї через 

острах здатися смішною або не дуже розумною. Подібне відчуття може ви-

никнути в дитинстві, якщо перші фантазії, продукти дитячого уяви, не знахо-

дять розуміння у дорослих, і закріплюються в юності, коли молоді люди не 

хочуть надто відрізнятися від своїх однолітків. 

Цензура (особливо внутрішня цензура) – другий серйозний бар'єр для 

творчості. Наслідки зовнішньої цензури ідей бувають досить драматичними, 

але внутрішня цензура набагато сильніше зовнішньої. Люди, які бояться 

власних ідей, схильні до пасивного реагування на навколишнє і не намага-

ються творчо вирішувати проблеми, які виникають. Іноді небажані думки 

придушуються ними в такій мірі, що взагалі перестають усвідомлюватися. 

Superego – так назвав Фрейд цього інтерналізованного цензора. 

Третій бар'єр творчого мислення – це ригідність, часто формується в 

процесі шкільного навчання. Типові шкільні методи допомагають закріпити 

знання, прийняті на сьогоднішній день, але не дозволяють навчити ставити і 

вирішувати нові проблеми, покращувати вже існуючі рішення. 

Четвертою перешкодою для творчості може бути бажання знайти 

відповідь негайно. Надмірно висока мотивація часто сприяє прийняттю не-

продуманих, неадекватних рішень. Люди досягають великих успіхів у твор-

чому мисленні, коли вони не пов'язані повсякденними турботами. Тому 

цінність щорічних відпусток полягає не стільки в тому, що, відпочивши, лю-

дина буде працювати краще, скільки в тому, що саме під час відпустки з 

більшою ймовірністю виникають нові ідеї [8, С. 231].  

Перед тим, як зробити наукове відкриття, написати вірш або п'єсу або 

прийняти важливе політичне рішення, людина потребує не просто в відрізку 

часу, вільному від роздумів на цю тему. Бажано, щоб цей відрізок часу 

пройшов так, щоб ніщо не заважало вільної неусвідомлюваної або частково 

неусвідомлюваної роботі розуму. У таких випадках стадія дозрівання повин-

на складатися здебільшого з істинною розумової релаксації. З цієї точки зору 

було б цікаво розглянути біографії декількох сотень оригінальних мислителів 

і письменників. Наприклад, Альфред Уоллес1 прийшов до теорії еволюції як 

природного відбору, лежачи на ліжку в пароплавної каюті під час нападу ма-

лярії; а Чарлз Дарвін внаслідок слабкого здоров'я був змушений проводити 

більшу частину доби в стані фізичної і розумової релаксації. Іноді мислителю 

вдається провести достатній час в стані релаксації завдяки схильності до 

неробства, яке він марно намагається побороти. Однак не виключено, що ча-
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сто такий стан, яке він вважав неробством, насправді являє собою нагальну 

потребу в насиченому і безперебійному фантазуванні [16, С. 298]. 

Гельмгольц, великий німецький фізик, виступаючи в 1891 р на банкеті 

на честь свого 70-річчя, описав, як до нього прийшло більшість його 

найбільш важливих думок. Він сказав, що після попереднього розгляду про-

блеми «з усіх боків ... вдалі ідеї приходять несподівано, без будь-якого 

зусилля, як натхнення. Що стосується мене, вони жодного разу не приходили 

до мене, коли розум мій був стомлений, або коли я сидів за письмовим сто-

лом ... Найбільш охоче вони приходили в голову, коли я повільно спускався 

по схилу порослого лісом пагорба в сонячний день».  

Висновки. Очевидно, що одним із найбільш ефективних шляхів ро-

звитку мислення, удосконалення його функцій, підвищення ефективності 

навчання, ефективного управління освітнім процесом є технологія розвит-

ку творчого мислення, яка має у своїй основі наукові теорії і концепції та 

враховує всі необхідні умови розвитку мислення і можливі перешкоди, 

Саме креативні психолого-педагогічні технології, які ставлять суб‘єкта в 

положення дослідника, експериментатора сприяють самоздійсненню та 

саморозвитку особистості. 
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Bila I. M. Psychological and pedagogical principles of a technological approach to 

the development of creative thinking of the personality. At the present stage of the develop-

ment of the psychological sience the task of effective management of the educational process, its 

project and planning is the best reflected in the technology of the development of creative think-

ing, which is based on the scientific theories of the cultural-historical approach to mental devel-

opment  and the concept of person activity essence. Technological approach involves person-

oriented learning, which determines the shift of emphasis from the information-gnostic approach 

to development and activity, which forms the basis of formation of a person capable of active 

creative activity, solving tasks and creative, critical thinking. Technology of development of cre-

ative thinking, which involves managing the process of learning, organizing and motivating cog-

nitive activity of students and controlling this activity, includes pedagogical goal definition, 

meaningful, informational, substantive and procedural aspects, aimed at learning, acquisition of 

skills and the formation of personal qualities of the subject, his competencies and quality diag-

nostics of the educational process. Effective developmental and diagnostic tools for determining 

the qualitative assessment of creative thinking at all stages of ontogenesis are heuristic, problem, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Творче_мислення
http://glossary.uis.unesco.org/
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research creative tasks, in which the subject not only independently uses acquired knowledge, 

skills, but also finds a new one for them. way of implementation. Tasks must correspond to the 

tasks of learning, development, personal interests and aspirations of the subject, to be in the 

"zone of the immediate development" of the subject, that is, to take into account his mental, age, 

individual potency. The result of the introduction into the educational process of the technology 

of the development of creative thinking is the formation of a creative personality - a subject of 

activity that manifests the developed creative abilities, creative motivation, creative skills that 

provide him the ability to generate qualitatively new ideas and values, and also contribute to self-

development and the progress of society. 

Key words: technological approach, educational process, creative thinking, technology 

of development of creative thinking, creative task. 
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УДК 159.92 

Боровицька Олена Миколаївна 

ПРИНЦИП ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ В ПРОЦЕСІ ТВОРЧОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ 

Боровицька О. М. Принцип зворотного зв’язку в процесі творчої взаємодії. 

Здійснюватиметься методологічний пошук одного з потенційних шляхів дослідження 

процесу творчої взаємодії. Такий процес бачиться водночас складним і значущим для ро-

зуміння природи творчості, тому й потребуватиме саме інтегрованої участі загальнонау-

кових принципів та методів дослідження. Пропонується принцип зворотного зв‘язку як 

їхнє методологічне доповнення. Творча взаємодія розглядатиметься як цілісна система 

диспозицій, домінуючий рівень активності котрої утворюватимуть ціннісні орієнтації її 

учасників. Творчу взаємодію вважатимемо так званою проекцією актуалізованих пережи-

вань учасників, передумовами активації котрих слугуватимуть їхні детерміновані цінності. 

Інтердисциплінарне значення запропонованої проблематики обумовило звернення до за-

требуваного спеціального наукового знання, що інтегруватиме кібернетико-

синергетичний підхід до її дослідження, й насамперед, у зв‘язку з конкретним його приз-

наченням – з‘ясуванням ролі принципу зворотного зв‘язку в процесі творчої взаємодії. 

Ключові слова: творча взаємодія, принцип зворотного зв‘язку, кібернетико-

синергетичний підхід, диспозиція, фрейм. 

Боровицкая Е. Н. Принцип обратной связи в процессе творческого взаимо-

действия. Будет осуществляться методологический поиск одного из потенциальных путей 

исследования процесса творческого взаимодействия. Таков процесс видится одновременно 

и сложным, и значимым для понимания природы творчества, поэтому потребует интегри-

рованного участия общенаучных принципов и методов исследования. Предлагается прин-

цип обратной связи как их методологическое дополнение. Творческое взаимодействие рас-

сматривается как целостная система диспозиций, доминирующий уровень активности кото-

рой образуют ценностные ориентации еѐ участников. Творческое взаимодействие будем 

считать так называемой проекцией актуализированных переживаний участников, предпо-

сылками активации которых послужат их детерминированные ценности. Интердисципли-

нарное значение предложенной проблематики обусловило обращение к востребованого 

специального научного знания, которое будет интегрировать кибернетико-синергетический 

подход к ее исследованию, и в первую очередь, в связи с конкретным его назначением – 

выяснением роли принципа обратной связи в процессе творческого взаимодействия. 


