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Հոդվածի նպատակն է համառոտակի վերլուծել 

«Ստեղծագործական մտածողություն» հասկացությունը՝ որպես անհատի 

իմացական գործունեության կատեգորիա, ներկայացնել ստեղծագոր-

ծական մտածողության հիմնական բաղադրամասերը, որոնք, մեր 

պատկերացմամբ, կապված են խնդիրների լուծման գործընթացին, և 

համառոտ դիտարկել այն հիմնական գործոնները, որոք ազդում են 

սովորողների ստեղծագործական, մտավոր ընդունակությունների 

զարգացման վրա: 

Բանալի բառեր. բնություն, համակարգ, իմացություն, 

ստեղծագործական մտածողություն, մտածողության բաղադրամասեր, 

գործոններ, հակումներ: 

 

Նախաբան: Հասարակության զարգացման ներկա մակարդակը 

մեծապես պայմանավորված է մարդու ստեղծագործական ներուժով: 

Գաղտնիք չէ, որ բարձր մակարդակի ստեղծագործական ընդունակութ-

յուններով անհատի ձևավորումը հիմնականում որոշվում է կրթությամբ, 

այդ թվում՝ նաև բնագիտական կրթությամբ: 

Այս առումով արդիական են դառնում ուսուցման գործընթացում 

հանրակրթական դպրոցի սովորողների ստեղծագործական մտածո-

ղության զարգացման հիմնախնդիրը: 

Հոդվածի նպատակն է որոշակիորեն մեկնաբանել «Ստեղծագոր-

ծական մտածողություն» հասկացությունը, ներկայացնել սովորողների 

ստեղծագործական մտածողության վրա ազդող գործոնները: 

Հոդվածում լուծվել են մի քանի խնդիրներ: Վերլուծվել և 

ներկայացվել է «Ստեղծագործական մտածողություն» հասկացությունը՝ 

որպես իմացական գործունեության կատեգորիա: Համառոտ կերպով 
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մեկնաբանվել և նեկայացվել են ստեղծագործական մտածողության 

կառուցվածքային բաղադրամասերը: Վերլուծվել և ներկայացվել է 

սովորողների ստեղծագործական մտավոր ընդունակությունների 

զարգացման վրա ազդող գործոնները: 

Բնական գիտությունների հախուռն զարգացումը հանգեցրեց 

շրջապատող աշխարհի վերաբերյալ գիտելիքների կտրուկ աճի, 

բնության մեջ, ֆիզիկական և մտավոր հնարավորություններով, կայուն 

իմացական պահանջմունքների ձևավորմամբ մարդու կողմից իր 

եզակիության գիտակցմանը: 

20-րդ դարի՝ մաթեմատիկական մեթոդների կիրառմամբ 

կատարված  հայտնագործությունները, ինչպես նաև 21-րդ դարի 

տեխնոլոգիաները, անճանաչելիորեն փոխեցին ներկա քաղա-

քակրթության պատկերը: Ուսումնասիրվող բնական երևույթների և 

դրանց ուսումնասիրման մեթոդների բազմազանությունը հանգեցրեց 

գիտությունների մասնագիտացմանն ու դիֆերենցմանը: Դրա հետ 

կապված՝ սովորողների ստեղծագործական մտածողության զարգա-

ցումը դարձել է ներկա ժամանակաշրջանի ուսուցման տեսության և 

պրակտիկայի արդիական խնդիրներից մեկը, քանզի դրա լուծման 

հաջողությունից է մեծապես կախված դպրոցի գործունեության 

արդյունավետությունը և հասարակության սոցիալ-տնտեսական վերա-

փոխումների հաջողությունը: Տրված խնդրի բարդությունը և 

կարևորությունը պահանջում են դպրոցի հանրակրթական գործըն-

թացում սովորողների ստեղծագործական մտածողության զարգացման 

վրա արդյունավետորեն ազդող պայմանների դիտարկում մեթոդա-

բանական, ընդհանուր մանկավարժական, դիդակտիկական և 

կազմակերպամեթոդական  մակարդակով: 

Նշված մակարդակները մենք կներկայացնենք՝ հետևելով Ու. Խ. 

Այտուգանովի կողմից առաջարկված տարբերակին [1, էջ 9]: 

Խնդրի իմաստավորման գիտատեսական մակարդակը կապված է 

ստեղծագործական մտածողության՝ որպես գիտության և անհատի 

իմացական գործընթացի, վերլուծության հետ: 

Խնդրի դիտարկման ընդհանուր մանկավարժական մակարդակը 
կապված է սովորողների ուսումնական գործունեության 

կազմակերպման նկատմամբ, որպես գիտական հիմքի, անհատական 

կողմնորոշված մոտեցման դերի իմաստավորման հետ, որը 

սովորողների ստեղծագործական մտածողության զարգացումը 
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դիտարկում է որպես դպրոցի հանրակրթական գործընթացի գերակա 

ուղղություն: 

Խնդրի վերլուծության դիդակտիկական մակարդակը կապված է 

դպրոցի հանրակրթական գործընթացում, որպես սովորողների 

ստեղծագործական մտածողության զարգացման արդյունավետ միջոցի, 

ստեղծագործական մոտեցում պահանջող մաթեմատիկական և 

ֆիզիկայի խնդիրների մոդելավորման դերի հիմնավորման հետ: 

Խնդրի մշակման կազմակերպական-մեթոդական մակարդակը 

կապված է հոգեբանամանկավարժական պայմանների բացահայտման 

հետ, որը հնարավորություն է տալիս մեծ արդյունավետությամբ 

զարգացնելու սովորողների տրամաբանական ստեղծագործական 

մտածողությունը ոչ ստանդարտ լուծում ենթադրող, մաթեմատիկական 

և ֆիզիկայի խնդիրների միջոցով: 

Ստեղծագործական մտածողությունը՝ որպես հիմնարար 

բացառիկություն (ֆենոմեն), անհրաժեշտ է ուսումնասիրել միջճյուղային 

հետազոտությունների դիրքերից՝ էականության, գործընթացային, 

դինամիկ և բովանդակային բնութագրերի վերլուծության ընթացքում: 

Էականության բնութագրերի դիրքերից մարդու ստեղծագործական 

մտածողությունը կարելի է սահմանել որպես խնդիրների լուծման 

մտավոր գործունեություն: 

Ստեղծագործական մտածողության ընթացքում, օգտագործելով 

զգայությունների, ընկալումների և պատկերացումների տվյալները, 

մարդը դուրս է գալիս զգայական իմացության սահմաններից, այսինքն՝ 

սկսում է ճանաչել արտաքին աշխարհի այնպիսի երևույթները, դրանց 

հատկությունները և հարաբերությունները, որոնք անմիջականորեն 

տրված չեն զգայական ընկալումներին և այդ պատճառով անմիջակա-

նորեն չեն դիտվում: Դա նշանակում է, որ «ստեղծագործական մտածո-

ղությունը սկսվում է այնտեղ, որտեղ, պարզվում է, անբավարար է կամ 

նույնիսկ անզոր է զգայական իմացությունը» [9, էջ 43]: 

 Ստեղծագործական մտածողության տարբերությունը մյուս 

հոգեբանական պրոցեսներից այն է, որ այն գրեթե միշտ կապված է 

պրոբլեմային իրավիճակի առկայության հետ՝ խնդրի, որը պետք է լուծել, 

և այն պայմանների ակտիվ փոփոխության հետ, որում այդ խնդիրը 

տրված է: Մտածելու ընթացքում սենսորային տեղեկատվության հիման 

վրա կատարվում են որոշակի տեսական և պրակտիկ եզրահանգումներ: 

Այն արտացոլում է կենցաղը ոչ միայն առանձին իրերի, երևույթների և 

դրանց հատկությունների տեսքով, այլ նաև որոշում է դրանց միջև 
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գոյություն ունեցող կապերը, որոնք հաճախ իր իսկ զգայության մեջ 

մարդուն տրված չեն:  

Ստեղծագործական մտածողության էությունն արտահայտվում է 

առարկաների միջև կապերի և հարաբերությունների բացահայտման 

մեջ, քանզի դրանով որոշվում է ստեղծագործական մտածողության 

ճանապարհը դեպի կենցաղի ավելի խոր իմացություն [7, էջ 26]: 

Ստեղծագործական մտածողության խնդիրն այն է, որ բացահայտվեն 

իրական կախվածությունների վրա հիմնված էական, անհրաժեշտ 

կապերը՝ առանձնացնելով դրանք պատահական համընկումներից: 

Ստեղծագործական մտածողությունն ընդհանրացնում է էականը, 

ընդհանուրը ոչ էական հանգամանքների բազմազան փոփոխություն-

ների ժամանակ: 

 Տիրապետելով մարդկության կողմից ձեռք բերված գիտելիքներին, 

ինչպես նաև մտավոր գործողությունների բարդ համակարգին՝ անհատը 

միաժամանակ ձեռք է բերում այդ գիտելիքներով գործողություններ 

կատարելու ընդունակություն: Ըստ այդմ՝ պետք է հիշել, որ չի կարելի 

ստեղծագործական մտածողությունը հանգեցնել միայն մտային 

գործողությունների համակարգի՝ գործողությունների «մտքի մեջ»: 

Ստեղծագործական մտածողությամբ իրականացվող ողջ իմացական 

գործունեությունը կազմում է այս կամ այն խնդրի լուծումը, որոնք 

ծառանում են մարդու առջև պրակտիկ կամ տեսական գործունեության 

ընթացքում:  

Իմացությունը իրականության արտացոլման և վերարտադրման 

գործընթացն է մարդու գիտակցության մեջ: Ուսուցման իդեալական 

արդյունք է համարվում իմացական գործունեության զարգացման 

այնպիսի մակարդակի հասնելը, երբ իմացության սուբյեկտը կարող է 

ինքնուրույն դնել իմացական խնդիր, գտնել դրա լուծման եղանակները, 

վերահսկել և գնահատել իր իմացական գործունեության արդյունքները, 

իսկ այնուհետև ձևակերպել հաջորդ խնդիրը, այսինքն՝ երբ նա 

տիրապետում է իմացական գործունեության ռացիոնալ կազմակերպ-

ված կառույցի բոլոր բաղադրամասերին: 

Ստեղծագործական մտածողության, այսպես կոչված, գործընթա-

ցային բնութագրերն առանձնանում են նրանով, որ խնդիրների լուծման՝ 

մարդու մտային գործունեությունը իրականացվում է որպես 

առանձնահատուկ մտային գործողությունների օգնությամբ ընթացող 

գործընթաց, որոնցից առավել էականներն են վերլուծությունը, 

համադրումը, վերացարկումը, կոնկրետացումը և ընդհանրացումը: 
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Հարկ է նշել, որ մատնանշված բոլոր գործողությունները չեն կարող 

ի հայտ գալ առանձնացված՝ իրարից անկախ: Դրանց հիման վրա ի հայտ 

են գալիս ավելի բարդ գործողություններ՝ դասակարգումը, համակար-

գումը և այլն: 

Սահմանափակելով ստեղծագործական մտածողության՝ որպես 

գիտության և իմացական գործընթացի կատեգորիայի դիտարկումը՝ 

հարկ ենք համարում համառոտակի անդրադառնալ նաև ստեղծա-

գործական մտածողության կառուցվածքային բաղադրամասերին: 

Հետազոտողները ստեղծագործական մտածողության՝ որպես 

ամբողջական հոգեբանական կառույցի, ձևավորման համար առաջ են 

քաշում սովորողի մեջ ստեղծագործական մտավոր ընդունակություն-

ների առկայությունը: Հետագայում հոգեբանները դրանք անվանեցին 

մտածողության բաղադրամասեր: Այդ աշխատանքներում որպես 

ստեղծագործական մտածողության բաղադրամասեր դիտարկվում են. 

● Մտածողության սահունությունը. «ընդունակությունը՝ արագ առաջ 

քաշելու հնարավոր լուծումների գաղափարների հոսք» [3, էջ 6]: 

●Մտածողության ճկունությունը. ընդունակությունը՝ խնդիրը 

լուծելիս կիրառելու բազմազան մոտեցումներ և ռազմավարություններ, 

ուսումնասիրել առարկան տարբեր կապերում [3, 6, 8]: «Ճկուն 

մտածողության դեպքում մարդը հեշտությամբ ուղիղ կապերից անցում է 

կատարում հակադարձին, ազդեցության մի համակարգից՝ մյուսին, եթե 

դա պահանջում է խնդիրը: Նա կարող է հրաժարվել սկզբնական 

գործողություններից, հաղթահարել «անցած փորձի պատնեշը», եթե դրա 

հիման վրա խնդրի լուծման փորձը հաջողության չի բերում, և փնտրել 

այլ, լուծման յուրօրինակ ճանապարհ: Ճկուն մտածելակերպով 

դպրոցականների մեջ հեշտորեն ձևավորվում են հետադարձ կապերը: 

Մտածողության ճկունությունը ենթադրում է նպատակահարմար 

փոփոխականություն, պատասխանատու է վերլուծվող իրավիճակների 

փոփոխվող պայմաններին» [6, էջ 8]: 

● Մտածողության յուրօրինակությունը. ընդունակությունը՝ առաջ 

քաշելու ոչ ստանդարտ, եզակի, անհրաժեշտ գաղափարներ և լուծումներ 

[2]: Մտածողության յուրօրինակությունը «կապված է փաստարկների 

շղթայի հաջորդական, մեթոդական վերլուծության ժամանակ աննկատ, 

բոլոր կապերի և կախվածությունների տեսունակության հետ» [3, էջ 122]:  

● Մտածողության ինքնուրույնությունը. ընդունակությունը՝ գտնելու 

նոր գիտելիքներ, խնդիրները լուծելու նոր ուղիներ [3, 6, 15]: «Մտքի այդ 

որակի արտահայտված բարձր մակարդակում մարդը փնտրում է ոչ 
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միայն ճիշտ, այլ նաև օպտիմալ լուծում՝ առանց անմիջականորեն դրված 

խնդրի սահմաններից դուրս գալու արտաքին խթանման» [6, էջ 11]: 

● Մտածողության խորությունը. Ընդունակությունը՝ թափանցել 

էության մեջ, բացահայտել երևույթի պատճառները, կանխատեսել 

հետևանքները: Այստեղ ենթադրվում է լուծումների որոնում 

անորոշության պայմաններում, երբ մարդը չգիտի խնդրի լուծման 

համար էական հատկանիշները և դրանց միջև հարաբերությունների 

բնույթը, իսկ հնարավոր գործողությունների պարզ ընտրության վրա 

հիմնված լուծումը պահանջում է մտքի անթիվ բազմությամբ քայլեր: Այդ 

պայմաններում մտքի խորությունն ի հայտ է գալիս վերացարկման 

ճանապարհի կարճության և դրանց ընդհանրացման բարձրության մեջ, 

որը որոշում է նոր իրավիճակներ գիտելիքների տեղափոխման 

լայնականությունը [6, 15]:  

● Մտածողության կայունությունը. մարդու ընդունակությունը՝ 

«մտովի լուծել խնդիրը՝ մտքում պահելով և բազմազանորեն համակցելով 

դրանց հատկությունների մի ամբողջ շարք» [6, էջ 9]:  

● Մտածողության քննադատականությունը. ընդունակությունը՝ 

հակազդական (ռեֆլեկտիվ) գնահատել ստացված արդյունքները, 

դրանցում գտնել ուժեղ և թույլ կողմերը, ապացուցել առաջարկվող 

դրույթների իսկությունը [8, 18]:  

Ստեղծագործական մտածողության բաղադրամասերի բազմազան 

զուգակցումը  որոշում է ստեղծագործական մտածողության բնույթը և 

զարգացման մակարդակը: 

Սովորողների ստեղծագործական մտածողության էլ ավելի 

բազմակողմանի ուսումնասիրման համար պարզենք, թե ինչ գործոններ 

են ազդեցություն գործում նրա զարգացման վրա: 

Ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման հիմնա-

խընդիրը հետազոտության համար բարդ է, սակայն բոլոր հնարավոր 

մոտեցումների դիտարկումը ներկայումս արտակարգ կարևոր է: Այդ 

հիմնախնդրի բարդությունը պայմանավորված է մեծաթիվ 

տարապլանային փաստերի առակայությամբ, որոնք որոշում են ինչպես 

ստեղծագործական ընդունակությունների բնույթը, այնպես էլ՝ ի հայտ 

գալը: Իր հետազոտություններում [5] Լ. Բ. Երմոլովա-Տոմիլինան 

առանձնացնում է գործոնների երեք խումբ, որոնք ուղիղ կամ 

միջնորդավորված որոշում են սովորողների ստեղծագործական 

ընդունակությունների զարգացումը: 
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Առաջին խումբը ներառում է ստեղծագործական անհատի 

ձևավորումը որոշող բնատուր հակումները և անհատական 

առանձնահատկությունները: Երկրորդ խմբի մեջ մտնում են 

ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման և դրսևորման 

վրա սոցիալական միջավայրի ազդեցության բոլոր ձևերը: Գործոնների 

երրորդ խումբը որոշում է ստեղծագործական դրսևորումների կախումը 

գործունեության բնույթից և կառուցվածքից: Նշված գործոնների 

ուսումնասիրումը՝ միմյանց հետ փոխկապվածության մեջ, 

հնարավորություն է բացում որոշելու երեխաների ստեղծագործական 

ընդունակությունների նպատակային ձևավորման մեթոդները: 

Շատ մանկավարժներ և հոգեբաններ (Գ. Ա. Ալտշուլլեր, Յու. Ն. 

Կուլյուտկին, Ս. Յա. Լանինա, Ն. Ս. Լեյտես, Ա. Ն. Լուկ, Ա. Պ. 

Տրյապիցկայա և այլք) նշում են, որ ստեղծագործական ընդունակություն-

ները ներդրված են յուրաքանչյուր երեխայի մեջ:  

Ընդունակությունները զարգացման արդյունք են, բայց դրա հետ 

միասին գոյություն ունեն ընդունակությունների զարգացման բնական-

անհատական նախադրյալներ, որոնք հոգեբան Բ. Մ. Տեպլովն անվանեց 

հակումներ: «Ի ծնե կարող են լինել միայն օրգանիզմի որոշ 

անատոմիական (կազմախոսական) կամ կենսաբանական առանձնա-

հատկություններ՝ նյարդային համակարգի, զգայական օրգանների և, որ 

շատ կարևոր է, ուղեղի որոշ առանձնահատկություններ: Մարդկանց 

միջև ի ծնե տարբերությունները ձևավորող այդ կենսաանատոմիական 

առանձնահատկությունները կոչվում են հակումներ: Հակումները 

կարևոր նշանակություն ունեն մարդու անհատականության 

ձևավորման գործընթացում, սակայն դրանք երբեք չեն որոշում այն, 

քանի որ միակ և գլխավոր պայման չեն, որից կախված է այդ 

անհատականությունը» [13, էջ 14]:  

Հոգեբաններ Ն. Ս. Լեյտեսը և Ա. Ն. Լուկը բացահայտել են 

ժառանգական գործոնների ազդեցությունը ընդունակությունների 

զարգացման վրա [10, 12]: Բնախոսների (ֆիզիոլոգների) ուսումնասի-

րությունները ցույց են տվել, որ ստեղծագործական մտածողության վրա 

ազդում է նյարդային համակարգի բնածին հատկությունները [10]: 

Մանկավարժական հետազոտությունները նույնպես բացահայ-

տեցին ժառանգական գործոնների կապը սովորող անհատի զարգացման 

գործընթացի հետ: Սակայն մանկավարժական ներգործությունների 

շնորհիվ ստեղծագործական մտավոր ընդունակությունները 

ենթարկվում են վերափոխումների, և ստեղծագործական մտածողութ-
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յունը զարգանում է ուսուցման գործընթացում (Գ. Ս. Ալտշուլլեր [1],       

Ի. Յա. Լերներ [11], Ա. Պ. Տրյապիցինա [14]): Այսպիսով՝ ստեղծագոր-

ծական ընդունակությունները, չնայած կախված են բնատուր 

հակումներից, այնուամենայնիվ, միշտ զարգացման արդյունք են: 

Ժառանգական գործոնները անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև 

ստեղծագործական մտածողության զարգացման հնարքները մշակելիս: 

Ստեղծագործական անհատականության ձևավորման վրա ազդող 

ոչ պակաս էական հանգամանք է սոցիալական միջավայրը: Երեխային 

համեմատաբար ավելի մոտ  շրջապատի՝ սոցիալական միջավայրի 

պահանջները, ուսուցման ավանդույթները և նպատակուղղվածություն-

ները կարող են խթանել կամ, ընդհակառակը, սահմանափակել երեխայի 

ստղծագործական ընդունակությունները: 

Մի շարք հետազոտություններում [5, 16, 17, 18] նշվում է, որ 

երեխաների ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման մեջ 

կարևոր դեր է խաղում նրանց դիրքը ընտանիքում: Հարաբերական 

ինքնուրույնության, ազատության տրամադրումը, երեխայի նկատմամբ 

ընդգծված հարգանքը և նրա նկատմամբ ավելորդ պահանջկոտության 

բացակայությունը նպաստում են նրա մեջ ստեղծագործական 

ընդունակությունների ձևավորմանը: Սակայն ընտանիքը որոշում է 

երեխայի վրա սոցիալական միջավայրի այդպիսի ազդեցության 

ընդամենը մի մասը: Ստեղծագործական անհատի ձևավորման վրա մեծ 

ազդեցություն են գործում դպրոցը, առանձնապես՝ մանկավարժները: 

Ս. Բ. Ելկանովն ընդգծում է [4], որ մանկավարժը պետք է ունենա 

ձևավորված բարոյամանկավարժական գիտակցություն: Մանկավարժը 

պետք է ընդունակ լինի վերլուծելու իրավիճակները, ձևակերպելու 

մանկավարժական խնդիրները և որոշելու դրանց լուծման ուղիները: 

Ուսուցիչը պետք է կարողանա կառուցել չափի և պահանջկոտության 

մանկավարժական վարմունքի տարբերակներ՝ հանդուրժողակա-

նության, մեղմ վերաբերմունքի, զսպվածության և այլնի հաշվարկմամբ՝  

աչքաթող չանելով մանկավարժական նպատակը: 

Ըստ Յու. Ն. Կուլյուտկինի [8, էջ 31]՝ ուսուցչի պարտականության 

մեջ մտնում է սովորողների այնպիսի գործունեության կազմակերպումը, 

որի դեպքում աշակերտն ինքնուրույն փնտրում է խնդրի լուծման 

ճանապարհները: 

Ա. Ն. Լուկը նշում է. «Ստեղծագործական ընդունակությունների 

զարգացման մակարդակը կախված է դաստիարակությունից:                       

..Ստեղծագործական հակումների դրսևորման համար անհրաժեշտ են 
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բարենպաստ պայմաններ: Իսկ, եթե այդպիսի պայմաններ չկան, ապա 

միայն մի տաղանդով ճանապարհ հարթելիս անհատին բաժին են 

հասնում մի ամբողջ շարք  չբացահայտված կամ էլ ճակատին կոտրված 

թնջուկներ» [12, էջ 54]: 

Երեխաների ստեղծագործական ընդունակությունների իրացման 

համար, մեր կարծիքով, մանկավարժները պետք է հենվեն հետևյալ 

սկզբունքների վրա. 

1) ուշադիր և նրբորեն վերաբերվել երեխաների ստեղծագործական 

ակտիվության բոլոր դրսևորումներին, 

2) փոխել ներքին տրամադրվածությունը յուրաքանչյուր աշակերտի 

նկատմամբ. ամեն մի աշակերտի մեջ պետք է տեսնել ենթադրվող 

ստեղծագործական  ընդունակություններ, 

3) աշակերտի մեջ ձևավորել բարձր ինքնագնահատական, որը 

կխթանի նրանց գործունեությունը, 

4) մանկավարժը ինքը պետք է դաստիարակի իր ստեղծագործա-

կանությունը: 

Այսպիսով՝ մանկավարժի խնդիրն է տեսնել երեխայի անհատական 

ինքնատիպ կրեատիվությունը և ձգտել ստեղծելու բարենպաստ 

պայմաններ՝ նրա ստեղծագործական ընդունակությունների դրսևորման 

և զարգացման համար: Այդ իմաստով կարևոր նշանակություն ունի 

ստեղծագործական գործունեության կազմակերպումը: 

Եզրակացություն: «Ստեղծագործական մտածողություն» հասկա-

ցությունը հանդես է գալիս որպես իմացական գործունեության 

կատեգորիա:  

Սովորողների ստեղծագործական մտածողությունը կարելի է 

սահմանել որպես մտավոր գործունեություն, որի արդյունքում սովորողը 

հայտնագործում է սուբյեկտիվ նոր գիտելիք:   

      Որպես խնդիրների լուծման գործընթացի հետ կապված 

ստեղծագործական մտածողության էական բաղադրամասեր՝ կարելի է 

առանձնացնել հետևյալ  հիմնականները՝ մտածողության խորությունը, 

սահունությունը, յուրօրինակությունը,  ճկունությունը,  կայունությունը, 

քննադատականությունը:  

Ստեղծագործական մտածողության զարգացման վրա ազդող 

գործոնները դիտարկելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել անհատի 

բնատուր հակումները և անհատական առանձնահատկությունները, 

սոցիալական միջավայրի ազդեցության ձևերը, ինչպես նաև 
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ստեղծագործական դրսևորումների կախումը անհատի գործունեության 

բնույթից ու կառուցվածքից: 
 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, КАСАЮЩИХСЯ ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Мовсисян Н. Г. 

Цель статьи – кратко проанализировать понятие «творческое 

мышление» как познавательную категорию личности, представить 

основные компоненты творческого мышления, которые, по нашим 

представлениям, связаны с процессом решения задач, и кратко 

рассмотреть те основные факторы, которые влияют на развитие 

творческих и умственных способностей учащихся.  
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ON SOME QUESTIONS RELATING TO THE CREATIVE THINKING OF 

STUDENTS 

Movsisyan N. G. 

The purpose of the article is to briefly analyze the concept of "creative 

thinking" as a cognitive category of personality, to present the main 

components of creative thinking, which, to our opinion, are related to the 

process of solving tasks, and to review those main factors that affect the 

development of students‘ creative and mental abilities.  
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