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Третяк Т. М.

Готовність до розв'язування творчих задач в ускладнених
інформаційних умовах.

Відомо, що мисленнєву діяльність можна розглядати як процес
розв’язування задачі. Найважливішим етапом творчого процесу є
формулювання умови задачі. За визначенням Ю. І. Машбиця розуміння умови
задачі здійснюється на основі «привласнення» особистістю заданих, початкових
умов задачі, зосередженої в них актуальної інформації.

Модель психологічної готовності особистості до розв'язування творчих
задач структурується в тривимірній системі координат. Вісь абсцис відображає
рівень системної організації так званого «будівельного матеріалу», з якого
створюватимуться нові конструкції. При цьому ближче до «нуля» (початку
відліку) – «будівельний матеріал» із сфери наочно-дійового конструювання, а
чим далі від «нуля», тим елементи конструювання стають більш абстрактними,
більш досконало системно організованими, що забезпечує в разі необхідності їх
швидку і точну актуалізацію і «доводку», тобто трансформацію відповідно до
наявних умов задачі. Тобто на осі абсцис, так би мовити, «зосереджується»
інформація, що відображає знання людини про навколишній світ (зовнішній і
внутрішній), образ світу, картину світу, те, що складає основу обізнаності.

На вісь ординат проектується той емоційно-вольовий інструментарій, що
забезпечує реалізацію процесу творчого мислення. Інтереси, мотиви, вольові
зусилля, переконання і в решті решт віра виконують важливу регулюючу
функцію в процесі творчого мислення. На цій осі координат ближче до нуля
мають місце спонукання, обумовлені зовнішніми стимулами, більш, а потім
менш жорсткими – від жорсткого зовнішнього примусу до взаємодії з певною
інформацією до появи у сприймаючого інформацію певної зацікавленості нею.
Тобто вектор розвитку емоційно-вольового інструментарію творчого мислення
спрямований від нульової самоактивності до рівня глибокої віри,
високорозвиненої системи адекватних переконань.

Вісь Z відображає системну організацію суто операційного творчого
інструментарію людини. При цьому вектор розвитку цього інструментарію
спрямований від застосування певних прийомів, способів переробки нової
інформації, препарування і трансформації інформації до реалізації стратегій її
перетворень, основу яких складають елементарні комбінаторні дії: з'єднання,
роз'єднання, зміна параметрів – на цих діях ґрунтується реалізація стратегії
комбінування; а також співставлення – основа стратегій аналогізування та
реконструювання.

Як видно з даної моделі, рівень готовності до розв’язування творчих задач
визначається трьома координатами: 1) рівнем структурованості, функціональної
організованості «будівельного матеріалу», що дозволяє швидко актуалізувати
потрібну інформацію; 2) рівнем стратегічності операційного інструментарію;
3) рівнем системної організації емоційно-вольових регуляторів.
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За сучасних умов великої актуальності набуває проблема неоднозначності
впливів інтернет-середовища на особистість. Адже інформаційні можливості
інтернет-простору, не лише розширюють масштаб реалізації творчого
потенціалу особистості, але й обумовлюють її самореалізацію в нерозривному
зв’язку з Інтернетом і часом у напрямку вектора девіантності.

Слід зазначити, що в процесі взаємодії людини з Інтернет-середовищем
здійснюється відповідний вплив на рівень системної організації так званого
«будівельного матеріалу», з якого створюватимуться нові конструкції, нові
розв’язки актуальних задач, а отже і на формування картини світу користувача
Інтернету – на рівень її адекватності. Адже саме адекватність картини світу
особистості обумовлює значною мірою її психологічну готовність до
розв'язування творчих задач.

Розв'язування людиною задач у процесі взаємодії з навколишнім світом –
це розв'язування задач в т.ч. і на вільне конструювання, тобто на довизначення
вихідних умов задачі. А отже, процес мислення у даному випадку
характеризується необхідністю домінування саме структурно-функціонального
конструювання. Це забезпечить адекватність шуканих розв’язків, оскільки при
структрурно-функціональному конструюванні обов’язково враховуються всі
структурні і функціональні властивості взаємодіючих інформаційних структур.

Таким чином, можна говорити про необхідність функціонування стратегії
адекватного структурно-функціонального аналізу сприйманої людиною
інформації – основи такої важливої якості особистості, як відповідальність.

Тривала, неконтрольована взаємодія людини з Інтернет-середовищем
може призвести до порушення функціонування цієї стратегії адекватного
структурно-функціонального аналізу інформації, а отже і здатності до
структурно-функціонального конструювання розв’язків різного роду творчих
задач, а в підсумку – і до безвідповідальності у прийнятті рішень.


