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ТЕХНОЛОГIЯ ТРВЗ – ШЛЯХ ДО ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ
ДIТЕЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Дана стаття присвячена питанню використання технологiї розвязування винахiдницьких
задач на уроках математики 7-9 класiв.
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Вступ
Змiни в освiтi зумовленi змiнами в суспiльствi: з прискоренням темпiв

розвитку суспiльства перед школою постало важливе завдання щодо ство-
рення сприятливих умов для розвитку творчого потенцiалу кожного учня,
пiдготовки учнiв до життя, формування у дiтей таких якостей: мобiльнiсть,
динамiзм, конструктивнiсть. Сучасно звучать слова В.О. Сухомлинського:
«Духовне життя дитини повноцiнне лише тодi, коли вона живе у свiтi гри,
казки, музики, фантазiї, творчостi. Ми повиннi вчити i виховувати так, щоб
дитина почувала себе шукачем i вiдкривачем знань. Тiльки за цiєї умови
одноманiтна, напружена, стомлююча робота школяра забарвлюється радi-
сним почуттям i може принести маленьким людям переживання творця. Без
цього дитина – засушена квiтка»[3]. Оновлення дидактично-виховної систе-
ми на уроках математики, творчого розвитку дiтей за теорiєю розв’язання
винахiдницьких завдань (ТРВЗ) – Г. Альтшуллєра залишається актуальним.
i хоча ТРВЗ як наукова технологiя виникла в технiцi, але в останнi роки
практика засвiдчила, що iдеї ТРВЗ можуть бути використанi в педагогiцi.
Створена ще в 1996р. в м. Рiвне украiнська лабораторiя педагогiки ТРВЗ
пiдтвердила факт, що ТРВЗ вiдповiдає на одне з головних питань дидактики
– як дiтей навчати творчостi, за допомогою яких вправ, прийомiв. Крiм того,
ця технологiя сприяє оволодiнню учнями методами пошуку нової генерацiї
оригiнальних iдей, розвитку фантазiї, мислення.

По рiвню застосування, за означенням Г. Селевка, ТРВЗ i загально-
педагогiчною особистiсно-орiєнтованою. За напрямком модернiзацiї – аль-
тернативною [8]. Використання на уроках математики на протязi кiлькох
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рокiв елементiв цiєї технологiї пiдтвердило результативнiсть у особистiсно-
орiєнтованому пiдходi у навчаннi.

Основна частина
Головна iдея теорiї Г. С. Альтшуллєра полягає в тому, що технiчнi рiшення

виникають i розвиваються не стихiйно, а за певними законами; цi закони
можна пiзнати та використати для свiдомого розв’язання винахiдницьких
завдань.

Творчою основою ТРВЗ i дiалектичнi закони розвитку технiчних систем,
якi виявленi шляхом аналiзу великої маси патентної та науково-технiчної
iнформацiї. Основними робочими механiзмами вдосконалення технiчних си-
стем i синтезу нових у ТРВЗ слугують алгоритми розв’язання винахiдни-
цьких завдань i система стандартiв. Особливе мiсце в ТРВЗ займає впоряд-
кований iнформацiйний фонд, який постiйно поповнюється: показники геоме-
тричних, фiзичних, хiмiчних та бiологiчних ефектiв, явищ, правила пошуку
польових ресурсiв.

ТРВЗ – це не лише система для розв’язування творчих завдань, а й си-
стема виховання та розвитку мислення людини. Головне мiсце в нiй займає
життєва стратегiя творчої особистостi (ЖСТО) та розвиток творчої уяви
(РТУ).

Система ТРВЗ зацiкавила сучасних педагогiв i психологiв, якi адапту-
вали її для роботи з дiтьми спочатку в школi, а потiм i в дитячому садку.
Роботи Г.С. Альтшуллєра «Алгоритми винаходу» та «Творчiсть як точна
наука» стали основою так званої творчої педагогiки. Згодом з’явилися спецi-
альнi дослiдження (В. А. Бухвалов, Б. Л. Злотiн, Г. iванов, С.М. Ладошкiна,
А.О.Нестеренко, Т.М. Сидорчук, Л.I. Шрагiна, М.Н. Шустерман), в яких бу-
ла розроблена серiя методiв i прийомiв навчання школярiв на базi ТРВЗ.

Мета ТРВЗ – не просто розвинути фантазiю дiтей, а навчити їх мислити
системно, з розумiнням процесiв, якi вiдбуваються, дати в руки вихователя
iнструмент для конкретного практичного виховання у дiтей якостей твор-
чої особистостi, здатної розумiти єднiсть i протирiччя навколишнього свiту,
ставити i вирiшувати проблеми.

Кожному педагогу, який прагне працювати за даною системою, необ-
хiдно спиратися на «заповiдi» творчої особистостi, розробленi професором
К.Вайнцвангом:
◦ будь хазяїном своєї долi;
◦ досягни успiху в тому, що ти любиш;
◦ зроби свiй конструктивний внесок у спiльну справу;
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◦ будуй свої вiдносини з людьми на довiрi;
◦ розвивай свої творчi здiбностi;
◦ культивуй у собi смiливiсть;
◦ пiклуйся про своє здоров’я;
◦ не втрачай вiри в себе;
◦ намагайся мислити позитивно;
◦ поєднуй матерiальне благополуччя iз духовним задоволенням.

Вихiдним положенням концепцiї ТРВЗ стосовно учнiв 4-6 класiв є прин-
цип природовiдповiдностi. Навчаючи дитину, педагог повинен йти вiд її при-
роди.

Крiм цього, дана технологiя спирається на положення Л.С.Виготського
про те, що дитина такого вiку приймає програму навчання в тiй мiрi, в якiй
вона стає її власною.

Технологiя ТРВЗ для молодших школярiв – це технологiя колективних
iгор i занять з детальними методичними рекомендацiями. ТРВЗ покликана
не замiняти основну програму, а максимально збiльшувати її ефективнiсть.
На базi будь-якої програми, за якою працює педагог, можна використати пе-
ревiренi на практицi методи й прийоми ТРВЗ.

Iгри-заняття передбачають самостiйний вибiр дитиною теми, матерiалу та
вид дiяльностi. Вони вчать дiтей виявляти суперечливi властивостi предме-
тiв, явищ i розв’язувати цi протирiччя. Виявлення та розв’язання протирiч –
ключ до творчого мислення.

В арсеналi технологiї ТРВЗ є багато прийомiв усування протирiч, як-от:
змiна агрегатного стану речовини, об’єднання-роз’єднання, змiна в часi, при-
йом копiювання, принцип посередника, дроблення та iн. Ними користуються,
як правило, практики-початкiвцi. Досвiдченi ж педагоги самi знаходять про-
тирiччя, а також способи їх вирiшення в оточуючих об’єктах природного та
предметного свiту i використовують їх у роботi з дiтьми.

Але головне завдання: навчити дiтей шукати i знаходити свої рiшення,
бути винахiдливими, що виявляється у творчiй фантазiї, мiркуваннi, приду-
муваннi чогось нового.

Останнiм часом як головне концептуальне питання педагогiки постала
проблема формування творчої особистостi. Технологiя ТРВЗ володiє широ-
ким арсеналом методiв, якi розвивають пiзнавальнi та творчi здiбностi дiтей:
вмiння встановлювати причинно-наслiдковi зв’язки, робити висновки, iнте-
грувати й синтезувати iнформацiю, аналiзувати ситуацiї, передбачати наслiд-
ки, будувати гiпотези, застосовувати новi iдеї та методи розв’язання задач на
практицi; здатнiсть висловлювати оригiнальнi iдеї i винаходити щось нове.
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Психолог Л. О. Макрiдiна видiляє такi концептуальнi положення те-
хнологiї ТРВЗ:
◦ Теорiя – каталiзатор творчого розв’язання проблем.
◦ Знання – iнструмент, основа творчої iнтуiцiї.
◦ Творчими здiбностями надiлена кожна людина (винаходити можуть

Усi).
◦ ТВОРЧОСТI треба навчати всiх!
◦ ТВОРЧОСТI, як i будь-якiй дiяльностi, можна навчитися. [2]

Технологiя ТРВЗ вiдрiзняється вiд iнших методик тим, що це не поєдна-
ння окремих прийомiв, а технологiя, завдяки якiй можна вирiшувати рiзнi
складнi проблеми, задачi, бути в постiйному творчому пошуку.

За допомогою ТРВЗ створено принцип, завдяки якому педагог разом з
учнями може знаходити логiчний вихiд з будь-якої ситуацiї, а учень – грамо-
тно вирiшувати свої проблеми.

ТРВЗ забезпечує розв’язання задач на основi логiчних операцiй, алгори-
тмiв замiсть порожнiх спроб i пошукiв наослiп.

Технологiя ТРВЗ – це новий iнструмент для розвитку творчого мислення
дорослих i дiтей.

Головнi принципи ТРВЗ:
◦ усування суперечностей;
◦ системний пiдхiд (вмiння бачити навколишнiй свiт у взаємозв’язку всiх

його елементiв);
◦ вмiння знайти необхiдний у данiй ситуацiї резерв.

У педагога, що використовує навiть елементи теорiї, дiти займаються iз
захопленням, без перевантажень засвоюють новi знання, розвивають мову й
мислення, засвоюють матерiал без «зубрiння».

Розвиваючи логiчне мислення, нестандартний пiдхiд до розв’язання за-
дач, iнтелектуальну творчiсть – ми даємо дiтям потужний iнструмент ми-
слення, який допоможе їм в життi знаходити сильнi рiшення – в будь-якiй
професiйнiй галузi та життєвiй ситуацiї.

Дитина, що володiє елементами ТРВЗ, може сама розв’язувати свої про-
блеми, до того ж нестандартно, неординарно. Вiн вмiє приймати рiшення i
перетворювати проблеми в можливостi.

Iз стандартних блокiв дитячого конструктора можна скласти будинок
зайчика або палац принцеси.

Iз стандартних деталей збираються абсолютно рiзнi за призначенням i
складнiстю «дорослi» конструкцiї: механiчнi, гiдравлiчнi, електроннi. Ця ж
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iдея творчого конструювання покладена в основу «конструктора уроку» за-
пропонованого А.О.Гiном. Опишемо наш досвiд використання рiзних форм i
методiв органiзацiї вiдповiдних частин уроку.

Видiлимо такi основнi частини уроку (послiдовнiсть не дуже важлива):

1. Початок уроку
2. Пояснення нового матерiалу
3. Закрiплення, тренування, опрацювання вмiнь
4. Повторення
5. Контроль
6. Домашнє завдання
7. Кiнець уроку.

1. Початок уроку.
Прийом «Здивуй». Геометрiя <Коло i круг> – 7 клас.
У чорнiй скринi вноситься предмет. Вчитель повiдомляє: <Iснує легенда

про грецького винахiдника Дедала (майстер, що зробив крила Iкара) i про йо-
го племiнника талановитого юнака, який вперше в свiтi придумав гончарний
круг, пилки, та те, що тут у скринцi. Про цей предмет придумана загадка:
«Зговорилися двi ноги робити коло i круги». Вiдповiдь: циркуль.

2. Вивчення нового матерiалу.
Прийом «Приваблива мета» – 9 клас. Алгебра <геометрична прогресiя>.
Вступне слово вчителя: <Люди часто дивуються, як швидко ростуть чи-

сла в геометричнiй прогресiї. Iснує така легенда. Iндiйський цар Сирам за-
просив до себе винахiдника гри в шахи Сету, щоб гiдно нагородити його за
цей винахiд. Сета попросив собi таку нагороду: за першу клiтку шахової до-
шки – одну пшеничну зернину, за другу – 2, за третю – 4, за п’яту – 8 ? так
за кожну наступну в 2 рази бiльше. _Що ж, – вiдповiв цар, – ти отримаєш
свою нагороду, але знай, що твоє прохання не гiдне моєї щедростi. Завтра то-
бi слуги принесуть мiшок з пшеницею. Однак вранцi придворнi математики
доповiли, що вони пiдрахували число зернин, яке хоче отримати Сета, число
таке велике, що зернин не зберемо не тiльки в твоїх засiках, але i на всiй
землi. 18446744013709551615.

3. Закрiплення, тренувальнi вправи.
Прийом «Вiльна дошка». Даються вправи для самостiйного розв’язання i

всi бажаючi можуть вийти до дошки i записати вiдповiдь. Якщо учень записує
правильну вiдповiдь, то йому надається можливiсть пояснити учням класу
розв’язання i вiдповiдно одержати заохочувальний бал.
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4. Повторення.
Прийом «Своя опора». Учнi складають власний опорний конспект з ново-

го матерiалу (слухають вчителя, працюють з пiдручником). Можна рекомен-
дувати складання розгорнутого плану вiдповiдi. Добре, якщо учнi встигають
пояснити один одному (хоча б коротко) свої опорнi конспекти. Можуть обмi-
нятися ними i перевiрити тему. Опору можна назвати «шпаргалкою». Мо-
жна провести урок «Види шпаргалок i прийоми їх складання», тобто вчити
користуватися опорним конспектом. Краще провести конкурс «шпаргалок»,
захистити їх перед класом в робочiй парi або групi.

5. Контроль.
Прийом «Так-нi». Геометрiя <Паралелограм> – 8 клас.
Вiдгадай задуманi фiгури.

Учнi Вчитель
Це трикутник? Нi
Це чотирикутник? Так
Сторони паралельнi? Так
Протилежнi сторони рiвнi? Так
Дiагоналi перпендикулярнi? Так
Всi кути рiвнi? Так

Вiдповiдь: квадрат.
6. Домашнє завдання.
Прийом «Завдання масивом».
Завдання 1-2 рiвнiв дається масивом, а учнi виконують самi за вибором

кiлькiсть завдань, мiнiмум об’єму вправ обговорюється. Як правило, сумлiннi
учнi виконують бiльше завдань вiд мiнiмального об’єму. Так, якщо застосову-
ється навчальний модуль при вивченнi теми, то на 1 уроцi при ознайомленнi
зi структурно-годинною моделлю дати мiнiмум завдань 15 з 60.

Учнi стимулюються тим, що з 60 запропонованих завдань частина бу-
де у самостiйнiй роботi, на уроцi ТО. Чим бiльше завдань учень самостiйно
розв’язав, тим бiльша iмовiрнiсть краще впоратись з ТО. Цi 60 вправ учням
даються на 5 урокiв. Важливий психологiчний ефект: самостiйний вибiр зав-
дань дає додаткову можливiсть самореалiзацiї, бо вiдомо, як цього не достає
учням в умовах сучасного навчання в 7-9 класах i дуже важливо: пiдвищу-
ється iнтерес до предмету. На сам кiнець: з масиву завдань учень вибирає
той рiвень складностi, який вiн може виконати, тобто сам учень вiдслiдковує
рiвень своєї компетентностi. Коли дається завдання масивом, треба слiдку-
вати, щоб були в ньому як задачi, посильнi всiм, так i досить складнi, тобто
– тренувальнi i творчi завдання.
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Виникає атмосфера змагання. Можна ввести в 5-9 класах вiдкриту вiдо-
мiсть, в якiй учнi вiдмiчають свої «просування до мети».

Розв’язанi
задачi
Петрик I. 6,2 6,3 9,3 12,1
Ковальчук К. 12,1 12,2 12,3 9,3
Сдобнiкова О. 9,1 9,2 9,3 12,2

Отже, домашнє завдання масивом – добрий помiчник вчителю. Розв’я-
завши завдання, учнi обмiнюються iнформацiєю, йде знайомство з великим
об’ємом задач. Обираючи задачу, учень вчиться оцiнювати складнiсть задач,
розширює учбовий кругозiр, вiдбувається самоузгодження дитини з рiвнем
задач, якi розв’язуються.

7. Кiнець уроку.
Прийом «Обернений зв’язок».

А) Учнi малюють вираз обличчя людини, що виражає її настрiй: все зро-
зумiло, задовiльно, не зрозумiло.
Б) Учнi пiдходять до столу i кладуть прямокутник певного вiдповiдного
кольору: червоний, синiй, зелений.

Висновки
За умови цiлеспрямованої систематичної дiяльностi вчителя ТРВЗ пе-

реростає у ТРТО (теорiю розвитку творчої особистостi) i сприяє реалiзацiї
актуальної проблеми розвитку творчого потенцiалу кожного школяра.

Винаходити треба навчати в будь-якому вiцi. Важливо лише пiдiбрати
вiдповiдi до вiку об’єкти винаходiв та способи навчання.

Якщо мета – первинне ознайомлення з ТРВЗ, вона досяжна в рамках
факультативу. Окремi елементи ТРВЗ можуть бути гармонiйно вплетенi в
традицiйнi предмети, зокрема в процес навчання математики.

Розв’язання творчих задач вимагає завжди конкретних предметних
знань, що отримують учнi на математицi, фiзицi та iн. шкiльних уроках.
Дуже допомагає звичка до системного аналiзу, видiленню головного, дiючих
протирiч в будь-якому знаннi. I заважати це може якщо в проблемнiй си-
туацiї викладач очiкує єдиної вiдомої йому вiдповiдi, тодi як ТРВЗ привчає
знаходити ряд можливих розв’язкiв.

ТРВЗ – це не педагогiка. ТРВЗ – це метод створення i вдосконалення
творчих методик, в тому числi i в галузi педагогiки. Головне, щоб вся дiяль-
нiсть пiшла на користь нашим головним користувачам – дiтям.
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