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Безліч різних машин оточує нас на виробництві та в побуті. Кожна з 

цих машин може бути поліпшена, в кожній можна зробити нові винаходи. 

Можна створити і інші машини - зовсім нові, такі, яких ще немає. Але з чого 

почати? За вирішення якої проблеми взятися? 

Перший крок - вибір завдання - має величезне значення для всього 

творчого процесу. Вибір завдання багато в чому визначає долю винаходу і 

винахідника. 

Методика винахідництва, як ви вже бачили, вчить розглядати галузі 

техніки, машини, процеси виробництва в розвитку, знаходити головні 

завдання і вирішувати саме їх. Говорячи математичною мовою, методика 

вимагає від винахідника вміння виявляти завдання, необхідні і достатні для 

розвитку техніки. 

Винахідник повинен добре знати історію техніки, особливо тій галузі 

техніки, в якій він працює. Тільки знаючи історію техніки, можна уявити 

машину або виробничий процес в розвитку і побачити дійсно актуальне 

завдання. Ось характерний приклад. 

Колись камінь на кар'єрах добувався вручну. Робочий відбивав камінь, 

відтягав його від забою, складав в якомусь певному місці. Механізація 

видобутку каменю почалася з появи стенорезная машин. Поява цих машин на 

кар'єрах викликало необхідність механізації доставки каменю. Це було 

вирішено застосуванням транспортерів. 



Але останній елемент технологічного процесу - штабелирование 

каменю - до цих пір проводиться вручну. Робітники, зайняті штабелювання, 

не встигають за потужними каменерізними комбайнами. Це затримує роботу 

транспортерів. У свою чергу, ненормальна робота транспортерів призводить 

до накопичення неприбраного каменю у забою і, отже, до простоїв 

стенорезная машин. 

Чи можна зараз вдосконалити каменерізні комбайни і транспортери? 

Безумовно, можна. Однак це майже не позначиться на продуктивності праці, 

яка обмежується немеханізованим процесом штабелювання. І не випадково 

за останній час було проведено безліч конкурсів по механізації 

штабелювання каменів. 

У 1960 році проводилося спеціальне дослідження великого числа 

відхилених заявок на винаходи. Виявилося, що з кожних десяти заявок 

щонайменше в чотирьох неправильно обрана задача. Неправильно обрана - 

це не означає, що заявка була відхилена на підставі невідомих заявнику 

патентних матеріалів. Така помилка в якійсь мірі ще можна пробачити. Ні. 

Йдеться про принципово неправильному виборі теми - про ті випадки, коли 

завдання не диктується розвитком техніки, а викликана «капризом 

художника». Це - мертвонароджені винаходи. Якби вони і не були відхилені 

Комітетом у справах відкриттів і винаходів, їх все одно не впровадили б ні на 

одному підприємстві. 

З кількома такими винаходами слід познайомитися читачам. У новелі 

про ці винахід нічого не вигадано. Я змінив лише прізвище винахідника. 

 

 

 

 



4.1 ПРИКЛАДИ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ 

ЩО ТАКЕ РАЦПРОПОЗИЦІЯ? 

«Раціо» (Ratio) — від-латинської  - розум. 

Відповідно, раціоналізаторська пропозиція — це пропозиція розумна, - 

доцільна, що допомогає виробництву. 

Рационалізаторськими пропозиціями вважаються пропозиції, щодо 

удосконалення застосовуваної техніки, продукції, що випускається, 

технології виробництва, способів контролю, які дозволяють підвищити 

продуктивність праці, більш ефективно використовувати енергію, 

обладнання, матеріали. 

ЩО ТАКЕ ВІДКРИТТЯ? 

«Відкриттям визнається встановлення невідомих раніше об'єктивно 

існуючих закономірностей, властивостей  та явищ матеріального миру» 

Само по собі відкриття ще не спонукає до технічного прогресу. 

Відкриття розширюють межі винахідників, озброюють їх новими 

відомостями про матеріали, з яких створюються машини та прилади, про 

закономірності, яким підпорядковуються машини. 

Розвиток науки створює можливість для  утворення нових винаходів. 

Винаходи вже в свою чергу  є рушійною силою розвитку техніки. 

ЩО ТАКЕ ВИНАХІД? 

Винахід — це суттєво  оновлене або нове рішення технічної задачи. 

Однак не кожна новизна робить пропозицію винаходом: 

новизна повинна поєднуватися із корисністю, із позитивним ефектом. 

Окрім того, новизна повинна  бути суттєвою. 

Суттєвими визнаються тільки ті змінення в машинах, механізмах та 

процесах, які надають якісно новий технічний ефект.  

"Изобретением признается отличающееся новизной решение 

технической задачи в любой области народного хозяйства, культуры, 

здравоохранения или обороны страны, дающее положительный эффект". 



НОВЕЛЛА ПРО САМОВІТАЛЬНІ ШЛЯПИ, «УТЕЗРИТРЕ-2П» ТА 

«БУМАВАПСВИ-16» 

Це був помітний людина - метрів двох зростанням. Все в ньому наче 

навмисно підкреслювало величезне зростання: руки були напрочуд довгі, ніс 

витягнувся і навис над сивими вусами. Навіть окуляри і зелена фетровий 

капелюх були якийсь витягнутої вгору форми. 

Він прийшов в бюро винахідництва з валізою і ще з порога пробасив: 

- Вітаю! До кого тут з винаходами? .. 

У цей момент сталося щось надзвичайне. Зелений капелюх підвелася 

над головою винахідника і вітально помахала нам вигнутими полями. 

Капелюх виконала це сама, винахідник навіть не доторкнувся до неї. 

Через дві хвилини ми вже знали, що винахідника звуть Вікентій 

Тарасович Шарошечкін, що капелюх - одне з його винаходів, що він 

пенсіонер і винахідництвом займається «для творчого задоволення». 

Робота в бюро винахідництва моментально припинилася. Все: і 

співробітники бюро, і відвідувачі - стовпилися навколо Шарошечкіна, який 

демонструє капелюх. 

- Знайомого побачу, трохи голову нахилю - і готово! - говорив Вікентій 

Тарасович. - Механізм зсередини, нічого не помітно. Ось у неділю в парк 

ходив. Все в повній відповідності. Одна біда - не звик ще народ ... 

Самовітальний капелюх підготував нас до всіляких несподіванок. 

Однак винаходи, які Шарошечкін витягнув з валізи, змусили швидко забути, 

про дивовижний капелюх. 

Перше винахід мало дуже переконливий вигляд. Це був довгастий 

ящик з безліччю важелів, зубчастих коліс і деталей невідомого призначення. 

Винахід називалося «БУМАВАПСВІ-16». Це означало: «Быстродействующая 

Универсальная Машина для Автоматических АПлодисментов и СВИстков, 

модель шестнадцатая». 

- Аплодувати вручну доводиться, - пояснив ізобретатель.- Як там не є 



ручна праця. Знову ж і свист - ніякої механізації. А тут, будь ласка, пружинна 

система. На два вечори вистачає. Зараз покажу. 

Шарошечкін пересунув важіль. У машині заскрипіло, закректав, 

ахнули. Ящик підстрибнув, затремтів, випустив пронизливий свист. Якщо 

вірити переказам, саме так свистів Соловей-розбійник. 

Потім Шарошечкін пересунув другий важіль. Дехто з оточили 

винахідника поспішно відійшов назад. Однак це виявилося зайва 

пересторога. Машина аплодувала тихо, ледь чутно. 

- Потужності поки не вистачає, - зізнався Вікентій Тарасович, 

засмучено куйовдячи стоять сторчма волоси.- Але я движок зміню ... А поки 

покажу вам інший винахід. Називається «УТЕЗРІТРА-2П», тобто 

«Універсальна ТЕатрального ЗОРової ТРуби на 2 Персони». У театрі мені 

або, скажімо, на концерті одні неприємності через високий зріст. 

Загороджувати, значить, сцену. А з цим всім буде видно. Замість біноклів їх 

видавати ... 

«Утезритра» представляла собою дещо напрочуд самозварної труби та 

встановлювалась на триногому фотографічному штативі. Роздивитися що-

небудь крізь «утезритру» було нелегко: зображення здвоювалося та 

підцвічувалося усіма кольорами райдуги... 

— Це пустощі! — засвідчив нас винахідник.— Можно полагодити. Як 

тільки удосконалю — та прийду. 

Він уклав «бумавапсві» і «утезрітру» в валізи і попрямував до дверей. 

Самоздоровающаяся капелюх ввічливо підвелася над головою винахідника ... 

Тижнів через два нам розповіли про випробуваннях обох машин. 

Вікентій Тарасович з'явився на прем'єрі вистави, влаштувався в 

останньому ряду партеру і все перша дія, на превеликий подив білетерки, 

спостерігав через «утезрітру». Після закінчення дії він включив 

«бумавапсві». Тут, однак, сталася легка проблема. ВікентійТарасович при 

переробці машини залишив без змін ту її частину, яка ставилася до «СВИ». 

Зате інша частина, пов'язана з «АП», була значно посилена. 



Можливо, що при цьому Шарошечкін дещо перестарався. В результаті 

«бумавапсві» створила справжній самум оплесків. Прямим наслідком цього 

самуму було стрімке видалення винахідника із залу. 

* * * 

Винахідник, як вважають деякі, повинен придивлятися до всього, що 

можна змінити, переробити, поліпшити. Це помилкова думка. Змінити і 

поліпшити можна все без винятку знаряддя і засоби техніки: нічого 

незмінного немає. Завдання винахідника полягає не в механічному виборі 

теми, на яку випадково впав погляд, а в творчому дослідженні динаміки 

розвитку певного об'єкта і в виявленні вирішальною на цьому етапі 

проблеми, що є гальмом загального розвитку. 

Особливо типово це для радянського винахідництва, яке пов'язане з 

плановим виробництвом. Сучасне виробництво складається з ряду 

послідовних і взаємопов'язаних процесів. Загальна виробнича потужність 

підприємства зазвичай обмежується одним з цих процесів - «вузьким місцем» 

всього виробництва. Коли винахідники безсистемно займаються всім, що 

«можна змінити, переробити, поліпшити», на окремих ділянках виробництва 

утворюється зайвий запас виробничої потужності, який залишається 

невикористаним через «вузького місця», гальмуючого загальний розвиток. 

Показовим у цьому відношенні такий випадок. На заводі металевої 

нефтетари впровадили винахід, вчетверо підвищує продуктивність 

зварювального агрегату. Здавалося, що повинен помітно підвищитися і 

випуск продукції. Але цього не сталося. Вдосконалений агрегат за дві години 

виконав восьмигодинний норму і ... зупинився: скінчилися заготовки. 

Винахід, на розробку і впровадження якого витратили великі кошти, 

виявилося, по суті, марним. 

На заводі прийняли правильне рішення: було проведено систематичне 

обстеження з метою виявлення «вузьких місць». З'ясувалося, що в першу 

чергу необхідно підвищити продуктивність праці на двох ділянках 

заготівельного цеху. Творчі зусилля всіх новаторів заводу зосередилися саме 



на цих ділянках. Через кілька місяців вдалося суттєво змінити технологічні 

процеси в заготівельному цеху, і зварювальний агрегат став працювати в 

повну силу. З тих пір раціоналізація і винахідництво на заводі планомірно 

прямували на усунення, в певній послідовності, «вузьких місць». 

Незабаром виникла й інша думка: а що, якщо пошукати «широкі місця» 

- невикористовувані надлишки виробничих потужностей? Перше «широке 

місце» знайшлося на компресорній станції. Перед новаторами поставили 

завдання: знайти раціональне застосування для «зайвого» стисненого 

повітря. Незабаром в цехах з'явилися пневматичні пристрої, 

механизирующие трудомісткі процеси. 

Майстерність винахідника починається з уміння правильно вибрати 

завдання. А для цього необхідні виробничий досвід і широкий технічний 

кругозір. 

Чотири завдання, вирішення яких ми детально простежили, були 

навчальними. Зараз хочеться запропонувати читачеві ще кілька завдань. Ці 

завдання вже не мають навчального характеру. Вони, так би мовити, 

справжні. І, як всякі справжні завдання, вони поки ніким не вирішені. 

Для вирішення недостатньо тих даних, які я можу привести. 

Тим, хто візьметься за вирішення цих завдань, доведеться почати з 

уточнення умов. А для цього треба звернутися до відповідної літератури. 

ЗАДАЧА, ЩО ПОСТАВЛЕНА... ДЕЛЬФІНОМ 

Під час океанського подорожі німецький вчений Макс Крамер 

зацікавився легкістю, з якою дельфіни обганяли швидкохідний лайнер. 

Виробляючи необхідні розрахунки, він зіткнувся з незрозумілим 

протиріччям: при такій швидкості, з огляду на форму і розмір тіла дельфіна, 

опір води повинно бути в десять разів менше 

фактичного.



 

Рис. 4.1 

Подальше, більш детальне вивчення показало, що шкіра тварини, що 

має еластичне і пористу будову, має властивість різко гасити турбулентні 

завихрення, які утворюються навколо рухомих в воді тел. На рис. 24-а 

відтворено розріз шкіри дельфіна. Палички, згинаючись, сприяють 

перетворенню турбулентного потоку в ламінарний. 

На підставі цього відкриття Крамер і група вчених зайнялися 

розробкою штучного покриття для збільшення швидкості судів. Створене 

ними покриття (рис. 4.1-б і 4.1-в) - ламінфло - складається з двох шарів 

тонкої гуми, розділених м'якими гумовими стовпчиками, простір між якими 

заповнено в'язкою кремнийорганической (силіконової) рідиною. Вже перші 

досліди виявилися дуже переконливими: турбулентність обтекающих моделі 

струменів була вдвічі меншою, ніж при випробуванні моделей тієї ж форми, 

але зроблених зі звичайного матеріалу. 

Цікаво відзначити, що цим «патентом» користуються і птиці. Їхні 



крила теж мають здатність перетворювати турбулентні потоки повітря в 

ламінарні. 

У техніці існує безліч машин і апаратів, в яких рухається вода або 

повітря. Чи не можна, наприклад, застосувати «принцип дельфіна» для 

створення нових типів гідротурбін? Або «принцип пташиного крила» - для 

створення нових типів вентиляторів? 

Завдання полягає в тому, щоб використовувати ці принципи в 

гідротехніки, хімічної технології, на транспорті і т. Д. 

В даному випадку у винахідника заздалегідь є засіб усунення технічних 

протиріч. Потрібно знайти ці протиріччя. Знайти - значить, перш за все, 

довести можливість і доцільність використання, а потім внести зміни 

стосовно до конкретних умов. 

Деякі додаткові відомості про «принципі дельфіна», за матеріалами 

французького журналу «Сьянс е Ві», наведені в «Юному техніку» № 2 за 

1961 рік. 

ЗАДАЧА ПРО АВТОМОБІЛІ 

Кількість автомобілів у всьому світі перевищує зараз сто мільйонів. 

Загальна потужність автомобільних двигунів - понад десяти мільярдів 

кінських сил. Це в тридцять разів більше потужності всіх електростанцій 

світу! 

Однак коефіцієнт корисної використання автомобільних двигунів дуже 

невисокий. Автомобілі, особливо спеціалізовані, не так працюють, скільки 

коштують. У багатьох випадках автомобілі використовуються лише кілька 

годин в день, а то і кілька годин на тиждень. Та й при роботі двигун 

автомобіля працює зазвичай далеко не на повну потужність. 

Подібне становище було до недавнього часу і в сільськогосподарській 

техніці. Самохідні машини використовувалися лише кілька днів на рік, а весь 

інший час простоювали. Зараз в сільському господарстві широко 



застосовується принцип самохідного шасі. На такі шасі по черзі 

встановлюються різні сільськогосподарські знаряддя, і мотор простоює 

значно менше. 

Як застосувати цей принцип в автомобільному транспорті? Чи існують 

які-небудь інші способи підвищити коефіцієнт корисної використання 

двигунів? 

Навіть часткове вирішення цього завдання буде мати величезне 

значення для народного господарства. 

ЗАДАЧА ПРО БУРОВЕ ДОЛОТО 

Нафтові свердловини бурять все глибше і глибше. Разом з глибиною 

свердловин зростають і труднощі. Точніше, зростають непропорційно 

швидко. Якщо перші два кілометри можна пройти за кілька днів, то два 

наступні кілометри вимагають вже багатьох тижнів. А буріння на глибину в 

6-7 кілометрів тягнеться рік і більше. 

Труднощі при глибокому і надглибокому бурінні обумовлені багатьма 

обставинами. 



Одне з них - необхідність часто піднімати долото, за допомогою якого 

ведеться буріння (рис. 4.2). На великих глибинах долото швидко зношується: 

його доводиться міняти через кожні кілька метрів. А для цього треба 

піднімати всю колону труб, піднімати сотні разів! 

Рис. 4.2.  Так устроена буровая: 1 — привод лебедки; 2— насосы; 3 — шланг; 



4 — лоток; 5— отстойник; 6 — колонна труб; 7— скважина; 8 — затрубное 

пространство; 9 — турбобур или электробур; 10 — буровое долото. 

Нужно найти способ заменять долото без подъема труб. Или изобрести 

долото, в котором изношенные зубья автоматически заменялись бы 

новыми, хранящимися в какой-то обойме долота. 

* * * 

Хотелось бы упомянуть еще о двух задачах, решение которых представляет 

интерес почти для каждого промышленного предприятия. 

Уже десятки лет изобретатели, конструкторы, ученые пытаются найти 

простой и эффективный способ бесступенчатого регулирования числа 

оборотов шпинделя станка. Известный советский конструктор, лауреат 

Ленинской премии Б. Коробочкин подробно изложил сущность этой 

проблемы в статье, опубликованной в журнале «Изобретатель и 

рационализатор» № 5 за 1960 год. В этом же журнале № 7 за 1960 год 

помещена статья главного специалиста Государственного Комитета Совета 

Министров СССР по автоматизации и машиностроению А. Маликова, 

посвященная нерешенным проблемам кузнечно-прессовой техники. Пусть 

читатель ознакомится с этими статьями, они помогут выбрать действительно 

актуальную задачу, помогут избежать ошибок при решении. 

Обе статьи, однако, ставят задачи в общем виде. Изобретатель должен 

помнить: не следует искать «универсального» решения. Надо обязательно 

иметь в виду конкретное оборудование. Лучше всего — оборудование, 

имеющееся на предприятии, где работает изобретатель. 

 

 

 



ДУМКИ ПРО ВИНАХІДНИЦТВО 

Є така східна приказка: «Перш ніж померти, людина зобов'язана побудувати 

будинок, посадити дерево і виростити дитину». Хороші, мудрі слова. На 

жаль, на мій погляд, вони трошки застаріли. Ми живемо у вік техніки. І тому 

людина за своє життя зобов'язаний хоч трохи поліпшити виробництво, з яким 

він пов'язаний. Тому я пропоную доповнити старовинну приказку: ... і подати 

хоча б одну пропозицію (раціоналізаторську) » 

Герой Соціалістичної Праці, 

доктор технічних наук 

Е. Шпитальний 

Молодому поколінню, коли він вирушає в похід за технічними знаннями і 

вперше став на шлях технічної творчості, скажу в напуття тільки одне: немає 

більшої радості, ніж бачити нове. Чудеса сучасної техніки дозволяють нам 

бути небувало зухвалими, замахуватися на величезні справи. Але все велике 

починається з малого, і коріння нового лежать в старих пластах. 

Так вивчайте, творіть, шукайте! 

Це найкраще, що ви можете робити для себе і для суспільства, в якому ви 

живете. 

        Герой Соціалістичної Праці, лауреат Сталінської премії, винахідник 

Ф. В. Токарєв 

Багаторічний винахідницький досвід переконав мене, що рішення будь-якої 

технічної задачі, великої або маленької, слід починати з вивчення історії 

питання, з вивчення тієї галузі техніки, в якій трудиться винахідник. Така 

попередня робота розширює кругозір, сприяє народженню нових, 



оригінальних думок, а головне - виключає можливість вступу на кимось уже 

уторовану доріжку. 

Винахідник І. Матросов 

Не замикайтеся в собі, в колективі яскравіше і багатше стане ваш труд. 

Академік А. Іоффе 

 

4.2 ПРОЦЕС ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ.  

РІВНІ ТВОРЧОСТІ Винахідництво - найдавніше заняття людини. 

Власне, з винаходу перших знарядь праці і почався процес олюднення наших 

далеких предків. З тих пір були зроблені мільйони винаходів. Але ось що 

дивно: винахідницькі завдання ставали все більш складними, а методи їх 

вирішення майже не удосконалювалися. Як правило, винахідники йшли до 

мети шляхом «проб і помилок». «Винахідник не знає ні розсудливості, ні 

передбачливості, ні їх молодшої сестри - повільності, - пише французький 

дослідник Шарль Ніколь.- Він не досліджує і не займається софізмами. Він 

відразу кидається на недослідженою область і цим самим актом перемагає її.  

Проблема, оповита туманом, яку звичайний слабке світло не міг 

виявити, раптом як би освітлюється світлом блискавки. І тоді народжується 

нове творіння. Такий акт нічим не зобов'язаний ні логіці, ні розуму »До Ось 

що говорить сучасний американський винахідник Дж. Рабинов:« Було б дуже 

зручно, якби винаходи були результатом логічного й упорядкованого 

процесу. На жаль, зазвичай це не так. Вони представляються продуктом того, 

що психологи називають «інтуїцією» - несподіваного спалаху натхнення, 

механізм якого лежить в глибинах людського розуму »2. Як і Ніколь, 

Рабинов не вважає творчий процес логічним. Однак в тому, що говорить 

Рабинов, є і свої відтінки. З точки зору Ніколя, винахідник прекрасно 



обходиться без «розсудливості»: кинувся на завдання «- і переміг. Рабинов 

малює картину менш райдужну і ближчу до дійсності: кинувся ... і довго 

перебирав різні варіанти. І вже тільки потім переміг. Подібних висловлювань 

можна навести безліч, і всі вони - плід ідеалістичного мислення. Видатний 

радянський винахідник Г. Бабат порівнював творчу роботу зі сходженням на 

круту гору: «Бредеш, відшукуючи уявну стежку, по-4 падаєш в глухий кут, 

приходиш до обриву, знову повертаєшся. І коли нарешті після стількох мук 

доберешся до вершини і подивишся вниз, то бачиш, що йшов нерозумно, 

безглуздо, в той час як рівна широка дорога була так близька і по ній легко 

було зійти, якби раніше її знав »*. Г. Бабат дуже точно підмітив 

характернішу особливість творчого процесу: за «безглуздість» пошуків 

доводиться розплачуватися величезною витратою сил і часу. Тож не дивно, 

що вже давно виникла думка про необхідність якось упорядкувати пошуки, 

знайти правила виходу на «рівну і широку дорогу», створити науку про 

рішення творчих завдань - евристику. Слово «евристика» вперше з'явилося в 

працях грецького математика Паппа Олександрійського, який жив у другій 

половині III століття нашої ери. Згодом про необхідність вивчення творчого 

мислення говорили багато видатних учених, в тому числі Лейбніц і Декарт. 

Поступово 21 накопичилося безліч спостережень, які свідчать, що якісь 

евристичні правила дійсно існують. Зміцнювалася впевненість у принциповій 

пізнаваності творчих процесів, але винахідники продовжували (і сьогодні ще 

продовжують) працювати методом «проб і помилок». Чому ж евристика за 

сімнадцять століть її існування не створила ефективних методів розв'язання 

винахідницьких завдань? Перш за все тому, що евристика з самого початку 

ставила занадто спільну мету: знайти універсальні правила, що дозволяють 

вирішувати будь-які творчі завдання в усіх галузях людської діяльності. 

Антична філософія завжди прагнула до відшукання небагатьох 

«споконвічних» елементів, придатних для пояснення широкого кола явищ. 

Згадаймо хоча б вчення Аристотеля, згідно з яким речовина побудовано з 

п'яти елементів: вогню, повітря, води, землі і ефіру. У такому ж приблизно 



дусі мислилося і виявлення «загальних елементів» творчості. Зрозуміло, всім 

видам творчості притаманні деякі загальні ознаки. Але, обмежуючись 

розглядом тільки цих універсальних (і значною мірою зовнішніх) ознак, 

важко просунутися далі самих початкових уявлень. Цікаві в цьому 

відношенні роботи П. Енгельмейера. Використавши багатий фактичний 

матеріал, цей талановитий російський дослідник запропонував наступну 

схему творчого процесу. Перший акт - акт інтуїції і бажання. Походження 

задуму. Другий акт - акт знання і міркування. Вироблення схеми або плану. 

Третій акт - акт вміння. Конструктивне виконання винаходу. В принципі все 

вірно: кожен творчий процес включає задум (постановку задачі), 

знаходження нової ідеї (рішення задачі) і розробку цієї ідеї (конструктивне її 

втілення). Але схема настільки неконкретна, що практично нічого не дає 

винахіднику. Справедливості заради, треба відзначити, що П. Енгельмейер, 

як і багато інших дослідників, не ставив за мету створити практично 

працездатну систему розв'язання винахідницьких завдань. Аж до недавнього 

часу вважалося, що виробництво винаходів цілком 22 задовольняє попит. 

Яка, по суті, різниця, скільки спроб зробив винахідник, якщо в кінці кінців 

завдання успішно вирішена? «Індустрія винаходів» робіт Зібравши безліч 

цікавих фактів, Росман не виявив суті винахідницької творчості. Висновки 

Росмана скромні: він обмежився наближеною схемою творчого процесу. 

Виглядає ця схема так: 1. Розсуд потреби або труднощі. 2. Аналіз цієї 

потреби або труднощі. 3. Перегляд доступної інформації. 4. Формулювання 

всіх об'єктивних рішень. 5. Критичний аналіз цих рішень. 6. Народження 

нової ідеї. 7. Експериментування для підтвердження правильності нової ідеї. 

Свого часу Юлій Цезар, завоювавши Вифинию, повідомив про це в Рим 

трьома словами: «Прийшов, побачив, переміг». Уявіть собі, що, грунтуючись 

на цьому історичному факті, хтось виклав би принципи військового 

мистецтва так: «Перша фаза - прийшов. Друга - побачив. Третя - переміг ... 

»Але ж щось подібне до цього і є схема Росмана: вона перераховує в 

хронологічному порядку основні етапи роботи над винаходом, і тільки. При 



цьому в один ряд поставлені абсолютно різні процеси, наприклад перегляд 

інформації і народження ідеї винаходи. Отримати інформацію можна в 

бібліотеці, тут все просто. Але як зробити, щоб ідея «народилася», і до того ж 

здоровою і сильною? ... Росман не зміг відповісти на це питання, технологія 

винахідництва залишилася нерозкритою. У 1934 році був опублікований 

перший том книги радянського психолога П. Якобсона «Процес творчої 

роботи винахідника». Критично розглянувши висновки Росмана, П. Якобсон 

запропонував свою схему творчого процесу. За цією схемою робота над 

винаходом також складається з семи стадій: 

1. Період інтелектуально-творчої готовності. 

2. Розсуд потреби. 

3. Зародження ідеї-завдання. 

4. Пошуки рішення. 

5. Отримання принципу винаходу. 

6. Перетворення принципу в схему. 

7. Технічне оформлення та розгортання винаходу. 

Як легко помітити, ця схема багато в чому схожа на запропоновану 

Росманом. Але в книзі П. Якобсона виразніше виражена думка про 

необхідність розкрити закони технічної творчості та створити науково 

обґрунтовану методику розв'язання винахідницьких завдань.Передбачалося, 

що в другому томі П. Якобсон викладе суть цієї методики. Однак другий том 

так і не був написаний, хоча П. Якобсон продовжував надалі публікувати 

інші роботи в області психології. До середини тридцятих років на полицях 

патентних бібліотек скупчилися опису мільйонів винаходів. Винахідництво в 

нашій країні набувало все більш масовий характер. Ставало очевидним: 



потрібна наукова методологія творчості. Однак в силу цілого ряду причин і 

несприятливих обставин протягом наступних двадцяти років нові роботи за 

технологією винахідництва майже не публікувалися. А старі теорії, 

розпливчасті і практично непрацездатні, вже не годилися. Тим більше вони 

непридатні тепер, в період бурхливого розвитку науково-технічної революції, 

коли, як сказано в звітній доповіді Центрального Комітету КПРС XXIV з'їзду 

партії, «найбільш слабкими є ланки, пов'язані з практичною реалізацією 

здобутків науки, з їх впровадженням в масове виробництво». А адже 

досягнення науки входять у виробництво саме через винаходи.У 1944 році 

американський математик Д. Пойа писав про евристиці: «... так називалася не 

зовсім чітко окреслена область дослідження, яка відноситься те до логіки, то 

до філософії, то до психології. Вона часто характеризують в загальних рисах, 

рідко викладалася детально і, по суті, забута в даний час ». Історія евристики 

взагалі складається з недовгих припливів, розділених куди більш тривалими 

відливами. Кожен прилив збагачував евристику новими надіями і новою 

термінологією. Однак незабаром виявлялося, що 25 надії не поспішають 

виправдовуватися, а за новими термінами стоять старі і вкрай розпливчасті 

ідеї. Тоді починався відлив. Виникнення кібернетики на перших порах 

посилило черговий відплив евристики. В електронній обчислювальній 

техніці панував принцип послідовного перебору варіантів. Популярна і зовні 

переконлива аналогія між роботою обчислювальної машини і роботою мозку 

зміцнила думку, що винахідницькі завдання повинні обов'язково 

вирішуватися шляхом «проб і помилок». Електронні обчислювальні машини 

удосконалювалися, і до кінця 50-х років стало ясно, що суцільний перебір 

варіантів - навіть при колосальному швидкодії - не годиться для вирішення 

творчих завдань. Довелося згадати про евристиці. Виникла ідея евристичного 

програмування: нехай машини не перебирають поспіль всі варіанти, а за 

певними правилами відбирають відносно невелика кількість варіантів, 

достатню для вирішення. У 1957 році американські дослідники А. Ньюелл, 

Дж. Шоу і Г. Саймон опублікували евристичну програму під назвою 



«Загальний вирішувач проблем». Термінологія була нова, з кібернетичним 

акцентом, а ідея стара: створити універсальні правила вирішення творчих 

завдань. Однак «вирішувач проблем» виявився вельми спеціалізованим: він 

був придатний в основному для доведення теорем математичної логіки. А. 

Ньюелл спробував використовувати «Загальний вирішувач» для гри в шахи - 

нічого не вийшло. Про винахідницьких завданнях і говорити не доводиться: 

вони свідомо були не під силу «Загальному вирішувач». Згодом А. Ньюелл, 

Дж. Шоу і Г. Саймон створили спеціальну шахову програму. Але при цьому 

довелося відмовитися від традиційних для евристики пошуків універсальних 

правил. Дослідники звернулися до вивчення об'єктивних закономірностей 

шахової гри. Є добре розроблена шахова теорія - вона і була покладена в 

основу програми. Здавалося б, знайдений вірний шлях: створюючи 

евристичні програми, треба грунтуватися на об'єктивних закономірностях, 

що діють в цій галузі. Однак сучасна евристика без особливого ентузіазму 

освоюється з цією думкою. Справа в тому, що в шахах була готова теорія, 

були підручники з правилами, узагальненнями, порадами, були численні 

аналізи зіграних партій. Не будь всього цього, довелося б виконати в 26 

тисячі разів більше складну роботу: спочатку створити теорію, а вже потім, 

спираючись на цю теорію, розробити евристичну програму гри. Саме тому 

сьогоднішня евристика нічого не може запропонувати винахідникам. 

Поділяючи творчий процес на окремі стадії, Росман і інші дослідники не 

враховували, що кожна стадія може проходити на якісно відрізняються 

рівнях. Це типово для досліджень, присвячених изобретательскому 

творчості. Винаходи розглядаються «взагалі», хоча насправді вони 

представляють собою безліч вельми відрізняються один від одного об'єктів. 

Порівняємо два конкретних винаходи: Авторське свідоцтво № 166584 

Пристосування для відкривання пляшок, виконане у вигляді укріпленого на 

рукоятці захоплення, яке відрізняється тим, що з метою відкривання пляшок, 

закупорених поліетиленовими пробками, захоплення виконаний у вигляді 

скоби підковоподібної форми з загнутим всередину її по всьому периметру 



бортиком з фаскою. Авторське свідчення № 123209 Спосіб посилення 

електромагнітних випромінювань (ультрафіолетового, видимого, 

інфрачервоного і радіодіапазонів хвиль), що відрізняється тим, що 

посилюється випромінювання пропускають через середу, в якій за 

допомогою допоміжного випромінювання або іншим шляхом створюють 

надлишкову, в порівнянні з рівноважною, концентрацію атомів, інших 

частинок або їх систем на верхніх енергетичних рівнях, відповідних 

порушеними станів. Безумовно, в обох випадках творчий процес повинен 

проходити через одні й ті ж стадії (в кожній справі є початок, середина і 

кінець). Але існує очевидна якісна різниця між «розсудом потреби» в 

механізації вилучення поліетиленових пробок і 27 «розсудом потреби» в 

створенні індукованого випромінювача (лазера). Настільки ж очевидна якісна 

різниця повинна бути і в механізмі «народження нової ідеї» в двох цих 

винаходи. Я опитав поспіль 29 осіб у віці від 12 до 46 років - всі вони за 2-5 

хвилин знаходили ідею механізму для відкривання пластмасових пробок. 

Наводжу запис рішення завдання моїм сином (12 років): «Експериментатор, 

Потрібно придумати відкривачку для пластмасових пробок. Штопор не 

годиться. Гостра штуковина, яку відкривають металеві пробки, теж не 

годиться. Для пластмасових пробок потрібна якась інша відкривачка. 

Випробуваний. Мама відкриває ножем. Експериментатор. Ножем незручно. 

Потрібна спеціальна відкривачка. Випробуваний. Можна ножицями. 

Експериментатор. А чому ножицями краще? Випробуваний. Ну, ніж 

захоплює пробку тільки з одного боку, а ножиці - з двох сторін. 

Експериментатор. А як зробити ще краще? Досліджуваний (з ентузіазмом). 

Треба захопити з трьох сторін! (Примітка: це і є «Скоба підковоподібної 

форми» за свідоцтвом № 166584.) Експериментатор. Але все-таки потрібна 

спеціальна відкривачка. Випробуваний. Ну таке лезо, щоб вистачало пробку з 

трьох сторін (показує пальцями). А зверху причепити ручку ». 

 



 

4.3 РІВНІ СКЛАДНОСТІ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ. 

Щоб розібратися в технологій винахідницької творчості, необхідно 

розглянути винахідницьку діяльність з урахуванням різноманіття рівнів на 

кожному етапі творчого процесу. Цим ми і займемося. На стор. 32 наведена 

структурна схема творчого процесу. Етапи позначені на ній літерами (А, Б, В, 

Г, Д, Е), рівні - цифрами (1, 2, 3, 4, 5). Кожна стадія може бути пройдена на 

одному з п'яти рівнів. Надалі ми детальніше розглянемо, чим відрізняються 

рівні. А поки з деяким наближенням можна вважати характерним: для 

першого рівня: використання готового об'єкта без вибору або майже без 

вибору; для другого рівня: вибір одного об'єкта з кількох; для третього рівня: 

часткову зміну обраного об'єкта; для четвертого рівня: створення нового 

об'єкта (або повна зміна вихідного); для п'ятого рівня: створення нового 

комплексу об'єктів. Наведемо кілька конкретних прикладів винаходів різного 

рівня. ПРОЦЕС ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ. 

У кожному винаході є дві сторони: що досягається і якими 

витратами досягається. У більшості випадків для здійснення винаходу 

потрібно щось побудувати, чимось доповнити існуючі машини. Це 

пов'язано з витратами на реалізацію, і завдання винахідника полягає в 

тому, щоб звести витрати до мінімуму. «Максимум нового ефекту при 

мінімумі витрат на реалізацію» - така формула хорошого винаходу. 
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Перший рівень Авторське свідоцтво № 157356: «Захисний ковпак до 

балонів для стиснених, зріджених і розчинних газів, що відрізняється тим, 

що, з метою значного зниження вартості і економії металу, ковпак виконаний 

з пластмаси і забезпечений ребрами жорсткості на внутрішній поверхні». 

Взято готова завдання (заклик до економії металу міститься в будь-якому 

темнику). Використано готова пошукова концепція (треба замінити метал 

чимось подешевше) і готове рішення (виконати ковпак з пластмаси). Ніякої 

спеціальної інформації збирати не довелося (пластмасові ковпаки широко 

застосовуються в термосах). Конструкція теж готова (ребра жорсткості на 

внутрішній поверхні ковпака) і тому не вимагає доведення при впровадженні. 

Авторське свідоцтво № 262335: «Сифон для перекачування рідкого металу, 

що включає Л-образну трубу з газопроникною керамічної пробкою і 

штуцером для з'єднання з вакуум-насосом, що всмоктує кінець якої 

виконаний у вигляді горизонтального патрубка, що відрізняється тим, що, з 

метою підвищення чистоти перекачується металу шляхом установки сифона 

над рівнем осаду в ємності, що всмоктує кінець сифона забезпечений упором 

». Щоб трубка не опускається на дно, прироблена підставка: тривіальна 

завдання и тривіальне рішення. Другий рівень Авторське свідоцтво № 

210662: «Індукційний електромагнітний насос, що містить корпус, індуктор і 

канал, який відрізняється тим, що, з метою спрощення запуску насоса, 

індуктор виконаний змінним уздовж осі каналу насоса». Електромагнітний 

насос відомий давно - це труба і індуктор (електромагніт), виконаний у 

вигляді кільця, що охоплює трубу. У робочому положенні кінець труби 

опущений в метал, а індуктор знаходиться вище рівня металу. Але для 

запуску насоса потрібно спочатку втягнути метал до рівня індуктора, і тут 

можливі різні рішення: поставити в нижній частині допоміжний (пусковий) 

індуктор; перед початком роботи заливати метал зверху; опускати трубу з 

індуктором вниз і т. д. Обрано одне рішення (ймовірно, краще): опускати на 

початку роботи індуктор (не опускаючи самої труби), «захоплювати» метал і 



піднімати його вгору, до рівня, відповідного робочого положення індуктора. 

Цей винахід другого рівня: стадія Г пройдена на другому рівні. 

Третій рівень Авторське свідоцтво № 163487: «Спосіб перекриття 

світлового пучка з використанням вибухового затвора, наприклад при 

швидкісний кінозйомки, що відрізняється тим, що, з метою багаторазового 

використання одного і того ж переривника світлового пучка, вибух або 

іскровий розряд виробляють в рідини, поміщеної між двома захисними 

стеклами так, щоб її вільна поверхня в спокійному стані стосувалася 

світлового каналу оптичної системи ». Відомий спосіб вибухового 

перекриття світлового пучка складається в руйнуванні скла. Зрозуміло, що 

при цьому переривник може бути використаний тільки один раз. Зміна 

агрегатного стану переривника забезпечує появу нової якості: рідинний 

переривник може бути використаний багаторазово. Стадії Г і Д пройдені на 

третьому рівні. Серед винаходів третього рівня багато таких, в яких новий 

ефект досягається зміною агрегатного стану. Авторське свідоцтво № 256956: 

«Спосіб видалення нутрощів у риби, що відрізняється тим, що, з метою 

підвищення якості зачистки черевної порожнини, внутрішність наморожують 

на охолоджуваний елемент, який має температуру від -5 до -50 ° С». 

Четвертий рівень Авторське свідоцтво № 163559: «Спосіб контролю 

породоразрушающего інструменту, наприклад бурових доліт, що 

відрізняється тим, що, з метою спрощення контролю, як сигналізатора зносу 

застосовують монтовані в тіло долота ампули з надто пахучими хімічними 

речовинами, наприклад з етілмеркаптаном». Цей винахід четвертого рівня: 

тут пропонується новий («запаховий») спосіб контролю, а не 

вдосконалюється старий. Авторське свідоцтво № 187135: «Система 

випарного охолодження електричних машин, що відрізняється тим, що, з 

метою виключення необхідності підведення охолоджуючого агента до 

машини, активні частини і окремі конструктивні елементи її виконані нз 

пористих порошкових сталей, просочених рідким охолоджуючим агентом, 



який при роботі машин випаровується і таким чином забезпечує 

короткочасне інтенсивне і рівномірне її охолодження ». Звичайні системи 

охолодження діяли ззовні - і тому були громіздкими і неефективними. В 

авторському свідоцтві № 187135 вперше запропоновано заздалегідь запасати 

хладоагент всередині металу. П'ятий рівень Авторське свідоцтво № 70000: 

«Спосіб отримання порошків металів, сплавів та інших струмопровідних 

матеріалів, що відрізняється тим, що, з метою використання при замиканні 

ланцюга електродинамічних сил для виривання з електродів порцій 

діспергіруемого матеріалу і викидання їх в навколишнє середовище, що 

підлягають диспергированию матеріали включені в якості електродів в 

ланцюг електричного коливального (розрядного) контуру, який 

налаштований так, що він працює в області іскрового розряду (в області 

нестаціонарного елект рического розряду) ». З цього винаходу почалася вся 

історія електроіскровий обробки матеріалів. Звичайно, стадії н »ровни 

можуть бути деталізовані. Однак якісні відмінності між рівнями набагато 

важливіше кількісних відмінностей в межах одного рівня. Пояснимо це 

аналогією. Неможливо вивчати речовину, наприклад воду, «взагалі» Існують 

якісно відмінні «рівні» води - лід, рідка вода, пар. Це речовини з різними 

властивостями, вони (речовини) підпорядковуються різним закономірностям. 

Звичайно, існують відмінності і в межах одного рівня: вода при 4 ° 

відрізняється від води при 99 °, а пар при температурі закрітіче-ської 

відрізняється від пара з докритичній температурою. Але при структурному 

аналізі (в усякому разі, на його першому етапі) внутрішньорівневі 

відмінності не відіграють істотної ролі. Ймовірно, у читача вже виникло 

запитання: а яке співвідношення між кількостями винаходів першого і, 

наприклад, п'ятого рівнів?Аналіз досліджень по 14 класам за 1965 та 1969 

роки. 

 Аналіз показав наступне співвідношення (%):  

1-й рівень… 32 



 2-й рівень… 45  

3-й рівень… 19  

4-й рівень… Менш 4  

5-й рівень…Менш 0,3 

Отже, 77% зареєстрованих (визнаних) винаходів фактично 

представляють лише нові конструкції. В принципі кожен інженер повинен 

уміти робити винаходи на двох перших рівнях. У цьому діапазоні не 

доводиться мати справу з виробленням нових завдань, нових технічних ідей і 

т. Д, для успішної роботи достатні ті знання і навички, якими повинен 

володіти кожен сучасний інженер. З іншого боку, вищі підрівні п'ятого рівня 

пов'язані з використанням нових відкриттів. Для сучасного винахідницької 

творчості типовий, таким чином, діапазон третього рівня до середини п'ятого 

рівня. Кількісно це менше 0,3% реєстрованих винаходів Але саме ці 

винаходи забезпечують якісну зміну техніки. 

4.4 ТЕХНІЧНІ ПРОТИРІЧЧЯ 

Технічне протиріччя - ситуація, коли при спробі поліпшити одну 

характеристику або показник якості технічного об'єкта погіршується інша 

його характеристика або показник. Між цими показниками існує обернено 

пропорційне співвідношення, яке і називають технічним протиріччям. 

Для кожного класу технічних об'єктів, як правило, існують постійні, 

або "вічні" технічні протиріччя. 

На підставі аналізу великої кількості винаходів Г.С. Альтшуллер 

виявив 40 основних прийомів впливу на технічну систему для усунення 

технічних протиріч. 

Вибір прийомів для вирішення конкретного завдання здійснюється за 

допомогою таблиці, побудованої на підставі результатів статистичного 



аналізу і яка б показала, які прийоми придатні для усунення технічного 

протиріччя. 

Останнім часом для вирішення технічних протиріч розроблені і ін. 

Ефективні фонди евристичних прийомів, а також пакети спеціальних 

прикладних програм. 

Протиріччя при вирішенні технічних завдань 

У розвитку технічних систем відповідно до законів діалектики 

відбувається чергування етапів кількісного зростання і якісних стрибків. У 

процесі кількісного зростання в результаті нерівномірного розвитку 

характеристик технічної системи виникають протиріччя. 

 

Протиріччя - прояв невідповідності між різними вимогами, що 

пред'являються людиною до системи, і обмеженнями, що накладаються на 

неї законами природи, соціальними, юридичними, і економічними законами, 

рівнем розвитку науки і техніки, конкретними умовами застосування і т. П. 

 

Приклад. При проектуванні пасажирського літака з більш високою 

швидкістю, ніж прототип, можна зменшити площу крила (при тому ж 

польотному вазі). Це пов'язано з тим, що зі збільшенням швидкості 

збільшується швидкісний натиск  і, отже, для створення тієї ж підйомної 

сили крила , де Сyкр - коефіцієнт підйомної сили крила, ρ - 

щільність повітря, Ν - швидкість польоту, Skp - площа крила, 

Можна зменшити площу крила Skp. Це бажано зробити, тому що чим 

менше площа крила, тим менше опір тертя і, отже, менше витрата пального. 

Але при зменшенні площі крила падає підйомна сила при малих 

швидкостях польоту. Тому потрібно збільшити посадкову швидкість літака, а 

це призведе до збільшення довжини розбігу і гальмування і, отже, до потреби 

збільшити злітно-посадкову смугу, що неприпустимо. 



На початкових етапах розвитку, коли вимоги відносно невисокі, а 

система володіє великими ресурсами, такі протиріччя вирішуються шляхом 

компромісу: знаходяться варіанти конструкції, що забезпечують прийнятні 

значення обох конкуруючих характеристик. Але кількісне зростання триває, 

відбувається накопичення і загострення протиріч. Ці протиріччя 

вирішуються в результаті якісних стрибків - створення принципово нових 

технічних рішень. 

Якщо технічний об'єкт створений, то вельми часто ставиться завдання 

збільшення його головною корисної функції (ГКФ). Для цього, як правило, 

потрібно посилити яку-небудь властивість одного з елементів цього 

технічного об'єкта. Однак при посиленні одних властивостей елемента 

порушується взаємодія (узгодженість) з іншими елементами технічної 

системи, виникає суперечність, тобто джерелом протиріч є вдосконалення, 

розвиток технічних об'єктів. 


