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Нині особливої актуальності набуває проблема підготовки фахівців, 

здатних до діяльності в ускладнених умовах, пов’язаних із дефіцитом часу та 
інформації, раптовими заборонами та обмеженнями. Тому дуже важливим є 
розробка психологічних основ формування готовності до творчої діяльності 
учнів підліткового віку. При цьому слід мати на увазі, що вступаючи в 
перехідний період дитині доводиться розв’язувати багато складних задач. 
Під впливом цих задач, які життя висуває перед нею, у процесі розв’язання 
нових проблем відбувається, з одного боку, розвиток мислення, а з другого – 
адаптація до цього нового складного життя. 

Л.С. Виготський так писав про значення мислення в підлітковому віці: 
“Мислення в цьому віці не є однією з функцій в ряді інших. Розвиток 
мислення має центральне, ключове, вирішальне значення для всіх функцій і 
процесів... Всі інші ланки цього ланцюга, всі інші функції 
інтелектуалізуються, перетворюються, перебудовуються під впливом тих 
вирішальних успіхів, яких досягає мислення підлітка” [1, 110]. 

З метою вивчення особистості підлітка, особливостей його творчого 
мислення в ускладнених умовах, можуть бути реалізовані задачі на вільне 
конструювання. Робота над виконанням таких завдань – це свого роду неначе 
написання твору на вільну тему. Адже під час створення задуму 
здійснюється проекція важливого особистісного досвіду: знань, умінь, 
навичок, нереалізованих планів, сподівань, бажань тощо. Так різного роду 
проблеми, що тривожать підлітка стосовно вікових особливостей його 
розвитку та індивідуальних знаходять відображення в процесі виконання 
учнем цього завдання. Слід дуже обережно і уважно співпрацювати з 
підлітком при побудові ним задуму розв’язання. Треба уважно прислухатись 
до його вербального обґрунтування процесу розв’язування; швидко 
аналізувати його проміжні та кінцеві результати: малюнки, ескізи; коректно 
виясняти – чому учень запропонував саме такий варіант. Таким чином, 
експериментатор може отримати інформацію про мотиваційну сферу учня, 
про те, що саме із його досвіду є для нього регулюючим, 
системоутворюючим, важливим. Дуже важливим і доцільним є застосування 
задач на вільне конструювання для вивчення та розвитку творчого мислення 
учнів в ускладнених умовах у вигляді раптових заборон. 

Однак при реалізації такого роду інструментарію, слід мати на увазі, що 
використовувати його треба не дуже часто, щоб в мислительній діяльності 
учнів не з’явилася тенденція до багатоваріантності мислення у відриві від 
реальності. Таке суто відірване від законів дійсності фантазування має місце, 
коли людина звикла створювати задуми наявних задач, прагнучи, щоб вони 
були оригінальними (в тому розумінні, щоб вони були не схожими на 
розв’язки цієї задачі, виконані іншими людьми), і розв’язуючи задачу за умов 



раптових заборон, вона здійснює довизначення вихідних умов задачі, 
трансформує вихідні умови поставленої задачі в шукані умови, орієнтуючись 
на свій внутрішній світ, свої нереалізовані прагнення, потреби, свої 
уподобання, захоплення, а якщо людина нічим серйозним не захоплюється, 
коли її уподобання, потреби є суто егоїстичними, то і створювані нею 
задуми, можуть бути далекими від реальності. Тому розв’язування учнями 
задач на вільне конструювання має бути дозованим, щоб це не стало засобом 
формування в учнів патологічного мислення. 

Згідно даних Моляко В.О., найбільшого впливу раптових заборон 
зазнають школярі: 50% не розв’язували задач після введення раптових 
заборон. Однак така велика кількість досліджуваних, що зазнають 
негативного впливу методу раптових заборон, має місце на початкових 
етапах застосування цього методу. На подальших етапах розв’язування задачі 
спостерігається орієнтація на подолання дезорганізуючого впливу заборон. 
Дані, отримані Скакуном В.З., свідчать про те, що введення раптових заборон 
впливає на інтелектуальні дії старшокласників таким чином, що в 
мислительній діяльності учнів відбувається більш швидка зміна варіантів, 
упорядкування взаємозв’язків між структурами і функціями в бік їх 
оптимального поєднання. 

Слід зазначити, що дана проблема не розглядалась стосовно 
підліткового віку, тому в нашому в експерименті брали участь учні шостих 
класів однієї з шкіл м. Дніпропетровська. Учням пропонували сконструювати 
що-небудь із конструктора, до складу якого входять геометричні фігури, різні 
за кольором і розміром. На першому етапі розв’язування задачі конструктор 
складався із трикутників, квадратів і кругів. На другому етапі заборонялось 
використовувати трикутники, тобто конструктор складався з квадратів і 
кругів. На третьому етапі вводилась заборона реалізовувати квадрати (в 
складі конструктора – трикутники і круги). На четвертому етапі – із реалізації 
виключались круги (можна було оперувати трикутниками і квадратами). 
Тривалість кожного з етапів – 6 хвилин. 

Умова задачі на вільне конструювання представлялась учням у текстовій 
формі: адже відомо із дослідження діяльності конструкторів-професіоналів, 
що вибір саме текстової умови задачі свідчить про більш творчий підхід 
людини  до розв’язування наявної задачі [2, 94]. Отже, введення такого 
ускладнення, має сприяти розвитку навичок, актуальних для професійного 
майбутнього. 

Особливістю таких задач на вільне конструювання є те, що 
розв’язуються вони графічно. Тому введення текстового представлення 
умови задачі було спрямоване на зосередження мислення того хто розв’язує 
задачу, щодо аналізу структурних і функціональних особливостей елементів 
конструювання, на актуалізацію інтелектуального і практичного досвіду 
досліджуваних. У процесі роботи учнів над експериментальними завданнями 
були виявлені, зокрема, такі труднощі: 

1) труднощі, пов’язані з пошуком аналогів образів шуканих елементів 
конструювання чи їх побудови, виходячи із заданих умов; 



2) труднощі, викликані необхідністю представлення побудованих 
конструкцій через поєднання заданих геометричних фігур; 

3) труднощі, викликані необхідністю трансформації об’ємного 
зображення в двомірне; 

4) труднощі, пов’язані з необхідністю адаптації до постійно 
змінюваних умов образного представлення створюваного задуму (заборона 
на використання геометричних фігур певної форми); 

5) труднощі, викликані необхідністю відтворити динамічний образ 
через статичні структури; 

6) труднощі, пов’язані з необхідністю подолання тенденції до 
побудови конструкцій, що характеризуються структурними 
нагромадженнями, коли ставиться додаткова вимога про знаходження 
оптимального розв’язку; 

7) труднощі, пов’язані із домінуванням тенденції розв’язати задачу, 
оперуючи однією і тією ж геометричною формою; 

8)  труднощі, пов’язані з необхідністю подолання утворюваної в 
процесі роботи над задачею тенденції до побудови базової структури, коли 
створена конструкція виконує роль базової для розробки наступного задуму; 

9) труднощі, пов’язані з наявністю тенденції при побудові задуму 
використовувати задані геометричні форми у трансформованому вигляді, 
коли, наприклад, квадрат представляється як прямокутник, восьмикутник 
(при забороні використання круга). 

Аналізуючи результати роботи досліджуваних, можна прийти до 
висновку, що розв’язування задачі реалізується в двох планах, етапах. 
Спочатку учень намагається довизначити умову задачі, вихідні її умови 
трансформуються в шукані, і відповідно до цих умов здійснюється пошук 
елементів конструювання, або створення нових блоків, що відповідають 
умовам задачі. Ця робота виконується в образному плані, задіюється 
інтелектуальний і практичний досвід розв’язуючого задачу. Нерідко 
“центрами кристалізації” шуканих конструкцій можуть бути нереалізовані 
актуальні потреби того, хто розв’язує задачу. 

На наступному етапі (хоча, строго кажучи, ці етапи співіснують 
паралельно) здійснюється переклад створених в образному плані задумів “на 
мову” геометричних форм. 

Можна навести такі приклади реагування учнів на введення ускладнених 
умов: 

1) тенденція розв’язати задачу насамперед на образному рівні; 
2) тенденція створити опорні групи елементів конструювання, через 

які може бути матеріалізований задум, розроблений на образному рівні. 
Слід також зазначити, що введення ускладнюючих умов: заборони 

використовувати ту чи іншу геометричну форму, – сприяє:  
1) розширенню зони пошуку необхідних елементів, оскільки 

порушується тенденція побудувати всі конструкції за допомогою одного і 
того ж геометричного елемента; 



2) активізація інтелектуального і практичного досвіду того, хто 
розв’язує задачу, в результаті чого учень вимушений розширити сферу 
пошуку елементів конструювання. 

Для ряду досліджуваних заборона використовувати при побудові 
конструкції якусь геометричну форму здійснює позитивний вплив, оскільки в 
результаті самі геометричні форми, дозволені для використання, виконують 
роль об’єктів-орієнтирів, формують мислительний процес в плані реалізації 
певних геометричних символів.  

Можна виділити такі групи учнів за їх реакцією на введення 
ускладнених умов: 

1) учні, у яких процес продукування варіантів (зокрема, оригінальних) 
гальмується; 

2) учні, для продуктивності діяльності яких вищезазначені стимули не 
є дестабілізуючими; 

3) учні, для яких ускладнюючі умови виконують функцію позитивних 
стимулів: ці учні змогли подолати інформаційну недостатність шляхом 
активізації мислительної діяльності. 

При побудові учнями задуму розв’язування задачі реалізується в 
основному пошук аналогів. Більш чи менш віддалений аналог служить 
основою для створення того образу, що врешті решт після ряду перетворень і 
добудов в результаті розширення досліджуваним сфери пошуку поєднується 
з іншими елементами конструювання в одну конструкцію, що певною мірою 
відповідає оптимальному розв’язку задачі. Тобто введення ускладнюючих 
умов активізує мислительну діяльність учнів, сприяє розширенню форм 
пошуку необхідних структурно-функціональних груп, урізноманітнює 
якісний характер форми представлення розроблених конструкцій, сприяє 
побудові оптимальних варіантів розв’язку задачі завдяки порушенню 
інерційних бар’єрів в мислительній діяльності учнів. 
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