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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ

Постановка проблеми. Концепція розвитку людини в процесі навчання реалізується 
з гуманізацію навчального процесу. За таких умов розмивається межа між суб’єктом і 
ктом навчання, бо відносини між ними наближаються до партнерських. Принципово 

ється вузька установка викладача на використання лише ресурсів пам’яті студента на 
ш широку, коли в основі навчальної діяльності лежить розвиток мислення. Іншими 

и, розвинена людина повинна вміти при зіткненні з проблемними ситуаціями (ПС) 
и використовувати мислительні операції. У цьому разі елемент знань здобутий шляхом 

ішення навчальної проблеми більш цінний для особистісного розвитку людини, чим той, 
отриманий з вуст викладача. Для вирішення такого завдання ефективним засобом є 
■дика творчого розв’язання винахідницьких завдань, що ґрунтується на теорії розв’язання 
чих завдань та алгоритмі розв’язання винахідницьких задач Г.С. Альтшуллера. Дана
дика призначена ДЛЯ ВИрІШЄШІЯ ПрОТИрІЧЧЯ МІЖ ПОТрСбОЮ ОПерЯТИВНОГО ПРИЙНЯТТЯ 
ння у винахідницькій ситуації (ВС) та малою продуктивністю (неефективністю) 
“ЦІННОГО ДЛЯ т т  випадків методу спроб і помилок. Також слід відзначити, що 

вність методики підтверджена майже піввіковими науковими дослідженнями з 
кою апробацією результатів Г.С. Альтшуллером, його учнями, послідовниками та

шатамн ттт творчості.
Аналіз останніх досліджень. За останні десять років до процесу розв’язування

ахідниці.ких завдань помітну увагу приділяли у к р а їн с ь к і  ДОСЛІДНИКИ: АнІСІМОВ А .Ю ..  
Ічук М.А., Волощук І.С.) Гуревич Р.С., Давиденко А.А., Касянова Г.В., М еєрович М.І.,
яко В.О., Пігоров Ю.М., Сисоева С.О., Туров М.П., Чернілевський Д.В., Шрагіпа Л.І.,

ВИШИН П.А. та ІН. Серед російських ДОСЛІДНИКІВ сл ід  в ідзнач и ти  в н есо к  В ік ен тьєв а  І.Л .,

фсона С.І., Гордєєва О.В., Селюцького О.Б., Скірути М.А., Яновського Б.Г. та ін., а серед 
ських -  А. Горальського [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
СПЄЦИфІКОЮ ЦИХ досліджень є те, що в них один і той же об’єкт -  методика

’язувашія творчих завдань, але різні предмети. Зокрема, творча технічна задача як
ТИЧНИЙ засіб зал уч ен н я  д о  тв ор чої т ех н іч н о ї д ія л ь н ост і; алгори тм ічн и й  спосіб РОЗВИТКУ

мого мислення; винахідницькі задачі як засіб розвитку інтересу школярів до вивчення 
стратегії 1 тактики процесу розв’язування творчих завдань; диференціація

ІДШЩЬКИХ завдань за рівн ем  ви користаних дл я  їх  р о зв ’язку за со б ів ; п р о ц ес  р о зв ’язку
іднииьких завдань як засіб розвитку креативності; алгоритмічний розв’язок як елемент 

ьної теорії творчості; використання евристичних прийомів вирішення протиріч у 
ах масової інформації та ін.[4,5,6, 8].
Н евиріпісні питання проблеми. На ОСНОВІ ВЛаСНИХ ДОСЛІДЖЄНЬ МИ ПРИЙШЛИ ДО 

ОВКу, ЩО невирішеними залишаються питання дидактичного розкриття змісту алгоритму 
’язку творчих завдань та незавершеність загальної теорії творчості й місця в ній теорії 
’язання творчих завдань. Щодо першого питання існує протиріччя між потребою  

ізації мислительного процесу студента на основі алгоритмізації діяльності та 
ністю дидактичних засобів навчання творчим стратегіям, покладеним у її основу.

Метою нашої роботи'Є вирішення завдання про використання проблемного навчання як 
того засобу для вивчення процесуального аспекту організованої винахідницької діяльності, 

її змістовного аспекту, визначення ступеня проблемності кроків алгоритму, розробка системи 
ємних ситуацій, визначення способів створення проблемних ситуацій та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Організація процесу розв’язування 
ідницьких завдань полягає у послідовній реалізації трьох стратегій керування 

енням, між якими існує причинно-наслідковий зв’язок. Першою є стратегія виявлення


