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ПРОЦЕС ДІЯЛЬНОСТІ ВИНАХІДНИКА ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИД 
ТВОРЧОСТІ 

 
Зародження процесу творення, яке здійснюється у творчому акті до сьогодні 

являється повністю не пізнаним і не розгаданим в сферах, доступних науковому 
дослідженню. 

Винахід має свої особливості і пред’являє власні вимоги, які тісно пов’язують його з 
практичною діяльністю. Специфіка винаходження полягає у тому, що воно повинне створити 
річ, реальний предмет, механізм або прийом, котрий вирішує певну проблему. Цим 
визначається своєрідність творчої роботи винахідника: винахідник повинен ввести щось нове 
у контекст дійсності, в реальне протікання певної діяльності. При винаходженні необхідно, 
виходячи із контексту дійсності, ввести щось нове, враховуючи відповідний науковий 
контекст. 

Думка винахідника виходить з точки застосування майбутнього винаходу – від певної 
конкретної ланки технічного процесу, від визначеного місця у ньому, яке потрібно 
раціоналізувати або еволюціонувати, запровадивши щось нове. 

Сприйняття винахідника набуває особливої спрямованості та специфічних ознак, які є 
результатами її впливу. Таке специфічне сприйняття дійсності винахідником обумовлене 
його здатністю своєрідним способом виражати власне ставлення до речей. Ця своєрідна 
система прийомів відображення об’єктивного світу являється суттєвою для діяльності 
винахідника, і визначеною його підвищеним інтересом до технічної сторони діяльності та 
установкою на її змінення, покращення, раціоналізацію, переробку.  

Коли точка, яка потребує раціоналізації, зміни, введення чогось нового, знайдена, 
починається своєрідний процес стягування до цієї точки і вбирання у неї найрізноманітніших 
спостережень та всіх можливих знань; усі ці спостереження та факти як би приміряються до 
центральної точки та співвідносяться із задачею, котра повністю заповнює собою думки 
винахідника. [1, с.476]. Думка відправляється від певної точки дійсності і повинна за її 
межами знайти дещо, що може бути введене у її контекст. 

В процесі винаходження наявна закономірна необхідність. Сама потреба у тому чи 
іншому винаході усвідомлюється одночасно багатьма винахідниками, виникаючи, 
закономірно з внутрішньої сутності предметів, явищ об’єктивної дійсності. Така 
необхідність процесу винаходження проявляється і всередині нього; те чи інше 
спостереження, зіставлення може виявитися випадково, але використання його для 
винайдення – результат думки, яка у повному обсязі охоплює явища у їх закономірній 
необхідності. Випадок буває корисним тільки для того, хто вміє його використовувати; 
випадок наштовхує нас на потрібну думку, лише коли думка для нас не випадкова, коли ми 
зосереджені на ній, добираємо її. [1, с.477]. 

Процес винаходження вміщає розумове експериментування, яке тісно пов’язане з 
діяльністю уяви. Розв’язання задачі винахідника має бути виражене в образі, в якому і 
здійснюється. Вирішення зазвичай із самого початку не виникає у конкретно-образній формі. 
Воно зароджується в думці у вигляді конкретно не визначеної ідеї, яка отримує лише 
схематичне вираження. Його потрібно у такому випадку перевести в схему. В кінцевому 
результаті, винахіднику необхідне щось конкретне, що увійшло б у контекст перетвореної 
таким чином дійсності. За умов досягнення цих вимог, потрібно практично застосовувати 
результат власної діяльності.  

Реалізація творчого задуму – це значна й напружена робота, яка потребує участі та 
піднесення всіх сил людини, максимальної зосередженості її свідомості на предметі 
творчості. Зосередженість потребує участі пізнавальних і вольових сил людини. 
Систематична наполеглива і напружена робота являється визначальною умовою успіху 
творчості. [2, с.94]. 

Використовуючи дані самоспостережень відомих вчених (Г. Гельмгольца, 
А. Пуанкаре), американський психолог Грехем Уоллес  розробив схему чотирьох стадій 



творчого процесу. Відповідно до цієї схеми, у ході вирішення складних проблем, люди 
спочатку проходять 1-шу стадію тривалого та об’ємного аналізу проблеми, накопичення та 
обробки інформації, здійснюють спроби усвідомленого вирішення задачі. Як правило, ця 
фаза закінчується безрезультатно і людина відступає, «забуваючи» про проблему на дні та 
тижні. У цей час розвивається 2-га стадія творчого процесу – дозрівання. Для неї 
характерним являється відсутність видимого прогресу у вирішенні задачі. Далі слідує 3-тя 
стадія – осяяння (інсайт), за якою іде 4-та стадія – перевірка правильності вирішення. 
[3, с.534]. 

На стадії дозрівання, очевидно, важливе значення має активна робота підсвідомості. 
За даними самоспостереження, людина, ззовні забуваючи про задачу, заполоняє власну 
свідомість і увагу іншими справами. Тим не менш, через певний проміжок часу «творча» 
задача самостійно випливає у свідомості, притому часто виявляється, що якщо не вирішення, 
то хоча б розуміння проблеми виявилось прогресивним. Виникає враження про несвідоме 
протікання процесів вирішення. Проте в ході свідомого процесу розв’язання з’являються 
елементи розуміння і просування у вірному напрямку. Таким чином, умовою так званого 
осяяння, як правило, слугує наполеглива праця. Свідомі зусилля приводять в дію, 
«розганяють» потужну, але досить інерційну машину без свідомої творчості. 

Будь-яка структурована система знань зазвичай подається семантичною мережею, 
вузли якої не перебувають поблизу один до одного. Якщо деяка установлена система фактів і 
теоретичних положень з часом набуває вигляду компактної ділянки мережі, то після 
здійснення певного творчого акту, в цю мережу входять деякі віддалені (у вихідному 
просторі) вузли знань.  

Ефективність творчого процесу в плані механізмів семантичних мереж, можливо, 
пов'язана з комбінацією декількох факторів (здібностей). 

1. Здібності до швидкого безперервного перебору безлічі варіантів зв'язків між вже 
існуючими поняттями (вузлами мережі). Слід враховувати, що у даній моделі кожен вузол 
мережі являє собою набір або список атрибутів, які описують це поняття, а реалізація 
повного перебору вимагає надто швидко зростаючих витрат часу і пам'яті.  

2. Здатність до формування постійно генерованого списку атрибутів будь-якого явища 
чи поняття. Списки атрибутів та їх пріоритетів повинні змінюватися залежно від завдання та 
предметної області.  

3. Здатність до формування влучної системи пріоритетів серед варіантів зв'язків, що 
готуються до перебору. Механізм цього процесу, зокрема, може бути пов'язаний із 
встановленням пар атрибутів, що добре поєднуються, де в пару входить по одному атрибуту 
від кожного поняття, що включається у зв'язок.  

4. Здатність до формування нових понять (вузлів). Дана процедура може розглядатися 
як циклічний (ітераційний) процес формування способу побудови дедуктивного та чи або 
індуктивного міркування на підставі наявних фактів і понять, тобто з опорою на раніше 
утворені ділянки мережі та зв'язки між ними. 

У рамках такої моделі стають зрозумілими як індивідуальні відмінності в 
креативності, так і відмінності творчих успіхів у тих же людей в різних предметних областях 
[3, с.535]. 

Отже, винахідництво являється спеціальним видом творчості. Творчою являється 
будь-яка діяльність, яка створює дещо нове, оригінальне, і при цьому входить в історію 
розвитку не лише самого творця, але й науки, мистецтва в цілому.  
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