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У статті пропонується система компонентів творчого мислення учнів, які проходили 

діагностику у процесі вивчення математики. 
 

 
Починаючи з другої половини ХХ 

сторіччя наукові дослідження (Р.Аpн-
хейм, Д.Берлайн, Дж.Гілфорд) постійно 
підкреслюють, що творчість не є 
прерогативою лише обраних. Необ-
хідність максимально використовувати 
можливості навчання математики з 
метою розвитку творчої особистості, 
творчого мислення учнів класів 
нематематичного профілю підкрес-
люється тим, що психологічні законо-
мірності, які керують творчими проце-
сами у всіх сферах діяльності, є універ-
сальними (А.Т.Шумилин, Б.П.Ерднієв, 
J.Bronovski, A.Drevet, M.Fustier, A.Kauf-
fmann, K.Gordon, F.Vidal, C.R.Rogers, 
M.-L.Rouquett). На цьому грунтується 
принцип, запропонований А.Т.Шумили-
ним, (назвемо його принципом 
переносу): “використання навичок роз-
в’язування творчих задач, що вироблені 
в ході одної спеціальної діяльності, для 
розв’язування задач, характерних для 
іншого виду” [11]. 

Проблема розвитку творчої осо-
бистості учнів, в тому числі, - в процесі нав-
чання математики, не втрачає своєї актуаль-
ності, про що свідчить, зокрема, стаття 
З.І.Слєпкань (журнал «Математика в 
школі», 2003.- №№1, 3). Нові акценти у 
впровадженні профільної диференціації 
навчання ще раз висувають на перший план 
проблему врахування специфіки процесу 
навчання математики в класах різного 
профілю. Різним аспектам проблеми роз-
витку творчого мислення учнів в процесі 
навчання математики присвячені роботи 

Б.П.Ерднієва (1991), Е.Е.Жумаєва (1997) та 
ін. Але не достатньо вирішеними залиша-
ються питання про визначення компонентів 
творчого мислення. 

Розглядаючи спроможність 
особистості до творчого мислення, 
необхідно ще раз відмітити, що вираження 
творчості відбувається у декількох аспектах 
(продукті, процесі, якостях особистості). Не 
враховуючи будь-який з них, неможна 
дійсно спрямувати навчальний процес на 
розвиток творчого мислення учнів. За 
І.М.Розетом таким чином знижується 
інтерес до питань виховання і розвитку 
творчих можливостей; що у практичному 
плані все зводить до виявлення за 
допомогою тестів тих чи інших здібностей, 
до відбору на цій основі спеціалістів [6].  

Ми згодні з такою оцінкою 
сучасного стану проблеми у практиці, і 
вважаємо за необхідне використовувати 
можливості навчання математики в 
процесі становлення творчої особис-
тості учнів незалежно від того, 
наскільки на даному етапі проявилася їх 
спроможність до творчого мислення. 
Одним з головних принципів навчання 
повинен бути принцип заміни настанов-
ки неуспіху на настановку успіху. 

Реальні умови вивчення математи-
ки у класах нематематичного профілю: 
недостатня кількість годин за програ-
мою; перенавантаження учнів, в тому 
числі, - через введення факультативів, 
спецкурсів (причому курси за вибором 
розглядаються як навчальні курси з ме-
тою поглиблення і розширення змісту 

 

81



 
 
 
Дидактика математики: проблеми і дослідження. – 2004. – Вип. 22 
 
профільних предметів, до яких мате-
матика в цих класах не відноситься). 
Тому необхідно враховувати щонай-
менший зовнішній вияв творчого мис-
лення, а для цього - вміти “побачити” 
вияв компонентів творчого мислення 
навіть у процесі “звичайної” навчально-
пізнавальної діяльності учнів з матема-
тики, акцентувати увагу на можливо-
стях навчального матеріалу, що не ви-
ходить за межі відповідної програми, 
для розвитку творчого мислення. 

Мета статті - запропонувати 
систему компонентів творчого мислен-
ня учнів, що можуть діагностуватися в 
процесі навчання математики. 

Ми згодні з дослідниками, які не 
вважають поняття “продуктивне мис-
лення”, “евристичне мислення”, “варіа-
тивне мислення”, “дивиргентне мислен-
ня” синонімами і аналогами поняття 
“творче мислення” [9], і стоїмо на позиції, 
що це – різні аспекти одного й того ж 
процесу. На наш погляд, всі вище-
перелічені види мислення – це компо-
ненти творчого мислення, які мають 
взаємоперетини, але кожний з них має і 
певну властивість, що відокремлює його 
від інших. Межі відокремлення є 
розмитими, нестрогими, як це властиво і 
всім психічним процесам (неможна чітко 
виділити, де саме працює пам’ять, а де 
відбувається процесс мислення і т.ін.). 
Творче мислення не є простою сумою 
всіх своїх підсистем. 

Виділяючи компоненти творчого 
мислення, зауважимо, що у більшості 
аналізованих нами джерел, якщо 
пояснюється сутність одного з понять - 
“креативність” і “дивиргентне мислен-
ня”, пояснення щодо другого відсутнє. 
На наш погляд, ці поняття взаємо-
пов’язані, мають взаємоперетини, але не 
співпадають: креативність (creative 
англ. - творчий) більш пов’язана з 
уявою, фантазією; дивиргентність 
(divergence англ. - розходження, відхи-
лення) - з логікою, а також з широтою 
сфери, що може бути охоплена в 
процесі творчості. 

В зв’язку з цим, ми виділяємо такі 
компоненти творчого мислення: 

1.Креативність мислення. Спро-
можність до творчості. 

2.Дивиргентність мислення. Діа-
пазон творчості. 

3.Евристичність мислення. Особ-
ливості ходу творчого процесу. 

4.Ефективність мислення. Резуль-
тативність творчості. 

5.Творча активність. Наявність 
рушійних сил творчості. 

Кожний з компонентів має свої 
характерні властивості, підкомпоненти. 
Розглянемо цю систему більш детально. 

1. Креативність мислення у 
психології найчастіше розглядається як 
здатність до породження незвичних ідей, 
відхилення від традиційних схем мислен-
ня; швидко розв’язувати проблемні зав-
дання; як загальну творчу здібність, як 
процес перетворення знань, з яким пов’я-
зана уява, фантазія, породження гіпотез та 
ін. [5]. Під креативністю також розуміють 
здатність по-різному використовувати 
дану у задачах інформацію у швидкому 
темпі; здібність, що відображає власти-
вість індивіда створювати нові поняття і 
формувати нові навички [3]. На наш 
погляд, це означення необхідно доповнити 
характеристикою самостійного знаход-
ження проблем, а не тільки розв’язу-
ванням проблем, наданим “зовні”. 

Підкомпоненти: 
1) оперативність мислення – різно-

манітність виникнення ідей, асоціацій, 
зв’язків. Оперативність мислення можна 
визначити як здатність швидко орієнту-
ватися у змінених і нових умовах, відби-
раючи з бази знань ті, використання яких 
призводить до більш раціональної та 
продуктивної роботи, застосовуючі їх, а 
при необхідності, - адаптуючи, пристосову-
ючи до наявних умов [10]. 

Розвиток оперативності мислення, 
яка включає в себе якості і творчого, і 
критичного мислення, сприяє ефективності 
творчої діяльності, для чого необхідною є 
“співпраця” обох цих видів мислення. 
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Критерій: швидкість і легкість оперу-
вання наявними (в тому числі, - новими) 
знаннями і уміннями в певній ситуації. 

2) гнучкість – легкий перехід від 
одного поняття (способу роботи) до 
іншого; легкість “переключення”; здатність 
відмовлятися від неефективних шляхів 
розв’язування, “переставляти” акценти. 

Критерій: швидкість переходу від 
одного об’єкту (властивості, способу 
розв’язування) до іншого; правильність 
і легкість у “зміні акцентів”. 

3) оригінальність – незвичність 
підходів до розв’язування завдань, 
нешаблонність мислення, відхилення 
від прийнятих стандартів; уміння 
звільнитися від стереотипів, шаблонів; 
те, що є своєрідним.  

Критерій: ступінь відхилення запро-
понованої ідеї, підходу від звичного. 

4) інтегративність мислення – в 
якості основи міжпредметних зв’язків висту-
пають різноманітні типи асоціацій [3]. 

Критерій: здатність створювати 
асоціації у поєднанні понять з різних 
(іноді достатньо віддалених) сфер та 
оперативно користуватися ними. 

5) уява, фантазія. За С.Л.Рубинш-
тейном у процесі наукової творчості уява 
виконує специфічну функцію, що є 
відмінною від тієї, яку виконує у ньому 
мислення. Вона перетворює образний 
зміст проблеми, і цим самим сприяє її 
розв’язанню [7]. А.Т.Шумилин розглядає 
фантазування як не логізований процес 
створення нових гіпотез [11]. 

Критерій: здатність створювати в 
уяві конструкції з відомих об’єктів, 
видозмінені об’єкти, нові об’єкти. 

На наш погляд одною з характерних 
рис креативної особистості є спроможність 
не тільки породжувати незвичні ідеї, але й 
сміливість у їх висловленні. Нерідко цікаві 
ідеї “губляться” або “відштовхуються” 
самим їх автором через побоювання бути 
не сприйнятим, не зрозумілим, через тиск 
авторитетів, авторитетних думок (вчителя, 
підручника, загальної наукової думки і 
т.ін.). Такі ідеї часто навіть не 
вербалізуються. 

2. Дивергентність мислення – 
відкритість мислення, схильність до 
узагальнень, конструктивність, швидке 
висування ідей, продукування задуму. 
Загальновідома думка Дж.Гілфорда, що 
при операціях дивергентного мислення 
відбувається мислення у різних нап-
рямках (іноді - дослідження, іноді - 
відшуковування відмінностей). Розроб-
ляється нова лінія мислення, що може 
містити низку можливих розв’язань і 
розв’язків проблеми. 

Підкомпоненти: 
1) широта мислення – розповсюд-

ження інтелектуальної бази на більш ши-
роке коло питань; здатність абстрагуватися. 

Критерії: здатність самостійно зна-
ходити взаємозв’язки (внутрішньопред-
метні, міжпредметні); використовувати 
базу знань і вмінь з певної теми для 
розв’язування завдань з іншої і т.ін. На наш 
погляд, цей компонент творчого мислення 
яскраво проявляється тоді, коли людина 
спроможна не просто дати «правильну 
відповідь», але зорієнтуватися у пропозиції 
іншої людини, яка може бути іншим 
варіантом подачі правильної відповіді або 
висвітлювати певний аспект проблеми в 
тому ракурсі, в якому дана людина його ще 
не розглядала. 

Спроможність бути відкритим до 
ідей інших, навіть якщо вони не 
співпадають із власним поглядом, є оз-
накою творчого мислення. Дослідження 
психологів свідчать, що гіпераксио-
матизація власних творчих прийомів та 
результатів може призвести до анаксіо-
матизації (зневажання, знецінен-ня) 
прийомів і досягнень інших [6]. Така 
особа, висунувши гіпотезу, факти, що її 
підтверджують, вважає правильними, а 
ті, що їй протирічать, – хибними. В 
дослідженнях польського психолога Ко-
зелецькі продемонстровано, що гіперак-
сіоматизація – одна з перешкод твор-
чого мислення, тому що людина 
перестає бачити різноманітність підхо-
дів, починає працювати шаблонно. 
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2) продуктивність мислення – 
вироблення багатьох різних ідей з 
одного джерела. 

Критерії: кількість різноманітних 
ідей, вироблених з одного джерела; 
кількість доцільних запитань, що вини-
кає в учня в процесі розв’язування 
завдання, виражених у формі “що буде, 
якщо змінити...” та ін. 

3) узагальненість мислення – 
здатність самостійно переходити від 
часткових випадків до загального мето-
ду, загальної схеми. 

Критерії: швидкість та якість 
самостійно виробленої загальної схеми 
теоретичного матеріалу, розв’язування 
завдання; ступінь самостійності цього 
процесу. 

4) варіативність мислення – умін-
ня працювати у нових і змінених 
умовах; самостійно змінювати умови 
розглядування ситуацій і властивості 
розглядуваних об’єктів; здатність транс-
формувати їх моделі. 

Критерії: симультанність мислен-
ня (здатність розглядати об’єкт водно-
час з різних боків, “у різних ракурсах”, 
“примірюючи” до нього різні умови, 
варіюючи його властивості (якісно і 
кількісно)); латеральне мислення (пог-
ляд при розв’язуванні проблем “під різ-
ними кутами”). 

Одна з перешкод творчого мислен-
ня: перше рішення настільки стійке, що не 
піддається спростуванню навіть логічними 
доказами (P.C.Wason, P.N.Johnson-Laird). 
Але психологи відмічають, що й 
латеральне мислення заважає неуклінному 
просуванню до реалізації попередньо 
поставленої мети (збільшення часу на 
розглядання різноманітних варіацій зав-
дання, розпорошення уваги, більше захоп-
лення самим процесом знаходження різно-
манітних ракурсів розглядування пробле-
ми). 

3.Евристичність мислення – спро-
можність мислити в процесі розв’язу-
вання проблем в умовах невизначеності 
з метою усунення суперечностей (“Укр. 
пед. словник». – К., 1997.С.108). Еврис-

тичне мислення відрізняється вироблен-
ням нових стратегій (О.М.Лук), а його 
складовими є алгоритмізація і інтуїція, 
причому загальний результат може мати 
як одну, так і іншу спрямованість 
(Э.О.Олександров). 

Підкомпоненти: 
1) інтуїтивність – спирання в про-

цесі розв’язування на “здогадку”; ви-
никнення ідеї розв’язування або самого 
розв’язку до того, як “явно” проведено 
повний аналіз умов і вимог завдання; 
первинна відсутність обгрунтування роз-
в’язання. В.І.Загвязинський під інтуїцією 
розуміє здатність людини осягати істину 
без доведень, шляхом минулого досвіду, 
коли цей досвід залишається недостатньо 
глибоко усвідомленим [2]. Загально-
відомим є вираз, що інтуїція відкриває, 
логіка доводить. Г.І.Рузавин писав, що 
«інтуїція ... не може бути зведена до яких-
небудь логічних правил або означень» [8]. 
Ознаками інтуїції вважають пряме (а не 
опосередковане) споглядання сутності ре-
чей, самоочевидність знання, що виникло, 
незалежність його від системи доведень, 
раптовість виникнення [11]. 

Ми згодні з тим, що інтуїція на 
науковому рівні не протилежна розуму, 
що це інтуїція думки, раціональна інтуїція. 
Тобто мова тут йде про «передзнання» – 
знання, ще логічно не усвідомлене; таке, 
відносно якого людина ще не має обгрун-
тування. Психологи підкреслюють, що 
інтуїтивні ходи думки на відміну від дис-
курсивного логічного міркування можуть 
здійсню-вати “стрибки” через інфор-
маційні прогалини (Н.Поливанова). 

З метою виявлення інтуїтивних про-
цесів пропонують застосовувати такі кри-
терії: утруднення (або неможливість) звіту 
про відповідні ланки розв’язування, тобто 
їх неповне усвідомлення порівняно з 
дискурсивними процесами; “здогадко-
вий”, на основі припущення характер 
розв’язування на його інтуїтивному рівні, 
коли логічна перевірка відсутня [1]. 

Критерій: швидкість пропону-
вання ідеї розв’язування або самого 
розв’язку, які ще необхідно обгрунту-
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вати і детально розробити; здатність 
“побачити” розв’язання і розв’язок 
навіть у випадку, якщо теоретичний 
матеріал, на якому вони грунтуються, 
ще не є відомим. 

2) особистісний стиль мислення і 
діяльності – особистісна відмінність у 
методах, що застосовуються; у послі-
довності етапів розв’язування та ін.; 

Критерій: відмінність у відповіді 
(при збереженні її правильності і наукової 
відповідності); несхожість хоча б у деталях 
запропонованого погляду на розв’язання 
більш розповсюдженому (попередньому 
поясненню вчителя, викладенню матеріалу 
у підручнику); бажання користуватися 
додатковою літературою. 

3) незаалгоритмізованість мис-
лення - використання особистісних 
стратегій і тактик в процесі виконання 
завдань. 

Критерій: здатність відшукову-
вати нові (особистісно нові) способи 
розв’язування; знаходити межі, в яких 
конкретний алгоритм не працює. 

4) здатність мислити згорнутими 
структурами – здатність до скорочених 
умовиводів (В.А.Крутецький). 

Критерій: тезисний виклад думки, 
який учень здатен доповнювати, пояс-
нювати, ілюструвати; прагнення скла-
дати план відповіді; подавати розв’язан-
ня через виділення основних етапів і 
ключових моментів з необхідним 
обгрунтуванням і поясненням. 

5) здатність прогнозувати мож-
ливі результати діяльності на її початку. 

Критерії: скорочення перебору 
альтернативних варіантів в процесі 
розв’язування нестандартних завдань; 
здатність самостійно змінювати алго-
ритми або створювати нові; здатність 
розв’язувати завдання, алгоритм вико-
нання яких є невідомим суб’єкту, або 
завдання не піддається чіткій алго-
ритмізації та ін. 

4.Ефективність мислення – резу-
льтативність мислення. 

Підкомпоненти: 

1) швидкість (без втрачання 
якості) розв’язування завдання. 

Критерій: швидкість правильного 
розв’язування завдання, вибору спра-
ведливих тверджень із декількох запро-
понованих.  

2) конвергентність. Якщо дивер-
гентне мислення виконує свої функції 
ефективно на початкових етапах розв’я-
зування (розумовий пошук відбувається 
у різних напрямках семантичного 
простору, відштовхуючись від змісту 
проблеми), то одним з підходів до 
визначення конвергентного мислення є 
такий, відповідно якому воно “знахо-
дить єдину правильну композицію 
елементів семіотичного простору, що 
відносяться до даної проблеми” [5]. У 
такому розумінні конвергентність не є 
гальмом творчого мислення, а виконує 
функцію творчого синтезу з елементами 
критичного мислення (щодо відбору 
найбільш ефективних сполучень) в 
процесі визначення тактики розв’я-
зування творчих завдань. 

3) уважність в процесі розв’язу-
вання до можливого знаходження 
“побічних” продуктів процесу розв’я-
зування, які можуть виявитися не менш 
важливими (а іноді – більш важливими), 
ніж основний продукт. 

Критерій: здатність учня самос-
тійно акцентувати увагу не тільки на 
основній змістовій або операційній лінії 
матеріалу (завдання), але й на побічній; 
розуміння її ролі і місця в системі знань 
і вмінь. 

4) здатність до інтелектуального 
самозбагачення – здатність накопичу-
вати для наступного використання 
прийоми, методи, які були вироблені в 
процесі розв’язування конкретного зав-
дання. 

Критерії: порівняно висока швид-
кість розв’язування нестандартних 
завдань; здатність до ефективного вико-
ристання досвіду і “інтелектуальних 
продуктів” розв’язування у подальшій 
діяльності. 
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5.Творча активність – здатність 
самостійно працювати, використовуючи 
власний потенціал для творчої роботи; 
творче натхнення, що базується на 
високому рівні зацікавленості. 

Творча особистість характеризуєт-
ься тим, що її пізнавальну потребу задо-
вольнити не можна [4]. Грунтується 
пізнавальна потреба на активності, по-
требі у самому процесі розумової діяль-
ності, на задоволенні від розумової 
праці [4]. 

Підкомпоненти: 
1) творча ініціатива – велика 

зацікавленість, бажання працювати, 
пізнавати, створювати нове; здатність 
передавати іншим власне натхнення. 

Критерії: бажання отримувати для 
розв’язування і самостійно знаходити 
нестандартні, достатньо складні завдан-
ня; здатність значний час працювати 
над розв’язуванням завдання. 

2) здатність до самоорганізації – 
високий рівень розвитку рефлексії; роз-
винені самопланування, самоконтроль, 
саморегуляція; самокерівництво. 

Критерії: здатність учня самостійно 
ефективно організовувати власну діяль-
ність; визначати для себе ступень склад-
ності завдань (не занижуючи його). 

3) здатність до самомотивації до 
виконання творчої діяльності, проти-
діяти утрудненням. 

Критерії: здатність учня без 
поштовху зовні знаходити для себе певні 
питання, що потребують розв’язування; 
ставити перед собою завдання (в тому 
числі – завдання по самовдосконаленню). 

4) здатність до мобілізації влас-
них творчих можливостей з метою 
розв’язування творчого завдання, про-
блеми. Ми будемо розуміти це поняття 
не тільки як оперативну надійність - 
здатність до стійкого збереження опти-
мальних робочих параметрів (В.Д.Неби-
лицин), але й як спроможність суб’єкта 
приводити до активного стану власні 
творчі здібності, використовувати вже 
наявний досвід роботи над творчими 
завданнями. Цей підкомпонент органіч-

но пов’язаний із здатністю до інтелек-
туального самозбагачення, але є вже не 
потенційною здатністю, а силою руху в 
процесі виконання творчого завдання. 

Критерії: здатність учня стійко 
зберігати працездатність, пильність при 
виконанні творчого завдання протягом 
заданих проміжків часу і при наявності 
різноманітних зовнішніх ускладнень; не 
відмовлятися від розв’язування завдан-
ня, якщо виникають певні труднощі; 
поступове входження в роботу, 
створення внутрішнього творчого стану 
при виконанні творчих завдань, 
поступове зняття напруги у процесі 
виконання навіть достатньо складних 
завдань, поглинання учня творчим 
завданням. 

Якщо учень бачить неможливість 
виведення строгого логічного ланцюга 
міркувань на даному етапі, то він 
підключає до роботи математичну 
інтуїцію. Якщо аналіз числових даних 
задачі ще не дає можливості знайти 
шлях розв’язування, то відбувається 
користування схематичним їх відобра-
женням, зображеннями у вигляді 
рисунку, наочної моделі та навпаки. 
При розв’язуванні текстових задач 
використовується не тільки схематич-
ний рисунок, але зображення умови у 
вигляді графіка, і, навпаки, в процесі 
розв’язування задач на побудову 
нерідко працює попередня робота над 
даними – алгебраїчний метод. 

Творча особистість, творче мис-
лення – поняття багатогранне, тому 
навіть якщо певні компоненти є більш 
вираженими, інші менш вираженими, 
особистість є творчою; але доцільною є 
спрямованість на розвиток всіх компо-
нентів творчого мислення. 

Необхідно відмітити також те, що 
“немає креативів з низьким інтелектом, але є 
інтелектуали з низькою креативністю” [5]. В 
даному контексті під “креативами” ро-
зуміють творчих особистостей. 

Творче мислення, на наш погляд, 
грунтується на достатньо високому 
рівні розвитку творчих і інтелектуаль-
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них здібностей.Тому ми вважаємо за 
доцільне доповнити вищевказану сис-
тему також специфічною системою 
компонентів математичних здібностей, 
запропонованою нами у попередньому 
дослідженні (1997): цілепостановча; 
тактична; стратегічна; оціночна; здіб-
ність інтелектуального самозбагачення. 

Дана система компонентів є, на 
наш погляд, універсальною відносно 
будь-якого навчального предмету. Фор-
муючись і розвиваючись в процесі нав-
чання математики, кожний з цих ком-
понентів може використовуватись як 
при вивченні інших навчальних пред-
метів, так і в процесі розв’язування 
проблемних завдань в реальному житті. 

Процес розвитку здібностей як 
цілосної характеристики особистості, 
пов’язаний не стільки з кількісним їх 
збільшенням, скільки з якісною перебу-
довою [12]. Тому велике значення ма-
ють не стільки “вимірювання” певних 
особливостей, підпорядкування визна-
чення рівня розвитку творчого мислен-
ня (конкретних його компонентів) де-
якій набраній кількості балів за вико-
нання певних завдань, скільки спосте-
реження за їх проявом в процесі нав-
чально-пізнавальної діяльності, за про-
цесом виконання завдань творчого ха-
рактеру учнями, за їх підходом до 
вирішення проблемних завдань. Прояви 
творчого мислення відрізняються ак-
тивністю (активний - пасивний), систе-
матичністю виявлення активності (сис-
тематично - епізодично), емоційним 
обарвленням (яскраво-позитивне, пози-
тивне, індифірентне, негативне). 

Запропонована нами система компо-
нентів творчого мислення сприятиме діаг-
ностиці творчого мислення учнів класів 
різного профілю при спостеріганні за ре-

альним процесом їх навчально-
пізнавальної математичної діяльності. 

Подальшого дослідження потребують 
питання створення узгодженої системи діаг-
ностування творчого мислення при навчанні 
різних предметів та заходів щодо оператив-
ного реагування на його результати. 
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