
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ТАВРІЙСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

Кафедра технічного сервісу 

та систем в АПК 

 

ТЕХНОЛОГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

В ТЕХНІЧНОМУ СЕРВІСІ 
 

Методичні вказівки до лабораторної роботи №7 

на тему: «ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕСУ РІШЕННЯ  

ТЕХНІЧНИХ ЗАДАЧ» 

для студентів СВО « Магістр»   

спеціальності 208 « Агроінженерія»  

   
2020 



2 
 

Технології наукових досліджень в технічному сервісі. Мето-

дичні  вказівки  до  лабораторної  роботи  №7  для студентів СВО 

«Магістр»   спеціальності  208 « Агроінженерія»  – Таврійський 

державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 

2020. – 40 с. 

 

  

  

Розробник:                                             доц. Болтянська Н.І. 

 

Рецензент:                                              проф. Журавель Д.П. 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри ТСС АПК, протокол    

№ 1 від     серпня  2020 р. 

 

Розглянуто і рекомендовано до впровадження в навчальний про-

цес методичною комісією механіко-технологічного факультету, прото-

кол №  1  від                2020 р. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕСУ РІШЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАДАЧ 

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи №7 

 

МЕТА РОБОТИ – оволодіти правилами наведення цитат і біб-

ліографічних посилань у текстах наукових та навчальних робіт та пра-

вилами складання бібліографічного опису для списків літератури і дже-

рел. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

1.1  Завдання для самостійної підготовки (Додаток А) 

Вивчити: 

– основні етапи процесу рішення технічних задач і їхнє методоло-

гічне забезпечення; 

– постановка технічної задачі, формулювання умов та пошук ідеї 

рішення. 

Скласти звіт по роботі: 

 номер, найменування та мета роботи; 

 основні етапи процесу рішення технічних задач і їхнє методоло-

гічне забезпечення; 

 постановка технічної задачі, формулювання умов та пошук ідеї 

рішення. 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Надати характеристику етапів рішення технічної задачі. 

1.2.2 Які методологічні засоби застосовують на різних етапах рі-

шення технічної задачі? 

1.2.3 Пояснити схему циклу рішення технічної задачі? 

1.2.4 Що таке «обхідна задача»? 

 

1.3 Рекомендована література 

1. Адаменко М. І., Бейлін М. В. Основи наукових досліджень. 

Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 188 с. 

2. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та ор-

ганізація наукових досліджень: навчальний посібник. Дніпропет-

ровськ: Системні технології, 2008.  264 с. 
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3. Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний 

посібник. Суми: Університетська книга, 2011. 224 с. 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма робіт 

Вивчити: 

– формулювання умов технічних задач, пошук ідеї рішення;  

– методи пошуку нових технічних рішень.  

 

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Методичні вказівки. 

2.2.2  Навчальна та наукова література. 

 

2.3 Теоретичні відомості 

2.3.1 Формулювання умов технічних задач, пошук ідеї рі-

шення 
Технічна задача, не вирішена за допомогою традиційних, станда-

ртних інженерно-конструкторських прийомів, підлягає переводу в клас 

науково-технічних (винахідницьких) задач і наступній обробці: форму-

люванню умов задачі й пошуку ідеї її вирішення. 

Умови задачі повинні складатися із трьох елементів: моделей те-

хнічної системи і її вади, ідеального кінцевого результату й технічного 

протиріччя, виявленого в результаті порівняння цих двох елементів. 

Значення формулювання ідеального кінцевого результату поля-

гає в тім, щоб одержати орієнтир для руху до технічних  рішень висо-

кого рівня. Ідеальне вирішення – найбільш сильне із всіх мислимих і 

немислимих рішень даної задачі. 

Існують наступні принципи досягнення ідеальності технічного 

виробу (системи): 

 необхідно одержувати корисний результат від дії або засобу без 

самої дії або засобу («одержати даром, безкоштовно»); 

 у кожний момент часу й у кожній точці простору у виробі по-

винні бути тільки ті властивості й взаємодії, які необхідні для одер-

жання корисного результату («нічого зайвого»); 
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 необхідно максимально використовувати наявні властивості й 

взаємодії елементів системи і її оточення, усувати втрати й відходи («із 

зайвого  – максимальну користь»); 

 необхідно доводити до мінімуму витрати часу на одержання ко-

рисного результату («одержати відразу, миттєво»). 

Перші три принципи ідеальності являють собою поетапний відс-

туп від абсолютно ідеальної системи до реальності. Реалізація першого 

принципу можлива за рахунок використання виходів сусідніх систем й 

оточення (найчастіше некорисних). 

При вирішенні науково-технічної задачі необхідно максимально 

наблизитися до ідеального кінцевого результату, різко поліпшити якісь 

показники, не погіршивши інші. Ідеальність вирішення досягається 

тим, що потрібний ефект досягається «даром», без використання яких 

би те не було засобів. Наприклад, ідеальний корабель: корабля немає, а 

вантаж самостійно транспортується. Такі рішення існують – це плоти, 

цілком складені з вантажу. Таким рішенням є змієподібний корабель: 

невелика моторна секція (голова) тягне довгий гнучкий состав з кон-

тейнерів (тулуб). 

Від формулювання ідеального кінцевого результату залежить ви-

бір подальшого напрямку пошуків, і отже, це один із творчих етапів, 

що визначають успіх усього рішення. 

Формулювання ідеального результату містить бажані властиво-

сті, функції, дії (результату) за яким-небудь елементом. Можна шляхом 

визначення елемента, що найбільшою мірою піддається змінам, і при-

писуючи йому бажаний результат, – таке формулювання ідеального ре-

зультату значно звужує напрямок подальшого пошуку й обмежує його 

рядом конструктивних змін. 

Якщо у ролі такого елементу завжди брати «зовнішнє середо-

вище», то поле пошуку розширюється, і серед варіантів рішення задачі 

залишаються не тільки конструктивні, але й технологічні рішення, по-

в'язані зі зміною значення одного із властивостей (параметрів) елемен-

тів системи. Необхідно мати у виді, що можливості зміни значень вла-

стивостей «зовнішнього середовища» безмежні, і у зв'язку із цим вона 

може здобувати форму будь-якого елемента, предмета або явища. 

Технічні протиріччя умовно поділяють по ступеню конкретизації 

на технічні й фізичні. 
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Технічні протиріччя можна представити у вигляді: «якщо поліп-

шувати параметр А відомим шляхом, тоді неприпустимо погіршується 

параметр В» або «елемент А повинен виконувати дію В (мати які-не-

будь необхідні властивості), але він не може його виконати (не має не-

обхідні властивості)». Наприклад, «якщо збільшити міцність констру-

кції, то неприпустимо зросте її вага» або «трубопровід повинен сам ре-

гулювати свій переріз, але його внутрішня частина не може звужува-

тися й розширюватися». 

Фізичні протиріччя можна представити у вигляді: «елемент А по-

винен виконувати дію В1 (мати якусь властивість) для того, щоб здійс-

нювалося С1, але елемент А також повинен виконувати дію В2 (мати 

протилежну властивість) для того, щоб здійснювалося С2» або «еле-

мент А (властивість елемента) повинен (повинне) бути й не повинен (не 

повинне) бути». Наприклад, «елемент повинен бути провідником для 

того, щоб пропускати електричний струм у напрямку 1, і повинен бути 

діелектриком для того, щоб не пропускати електричний струм у напря-

мку 2» або «електропровідність повинна бути і її не повинне бути». 

Після цього здійснюємо пошук ідеї рішення (принципу) дії, що 

дозволяє дозволити (перебороти) виявлене протиріччя. 

На рівні технічного протиріччя пошук ідеї рішення може, зок-

рема, проводитися із застосуванням типових прийомів подолання про-

тиріччя і фонду евристичних прийомів: 

 Принцип дроблення. Розділити об'єкт на частини, виконати роз-

бірним, збільшити ступінь дроблення. 

 Принцип винесення. Відокремити від об'єкта частину, що зава-

жає (властивість) або виділити єдино потрібну. 

 Принцип місцевої якості. Перейти від однорідної структури об'-

єкту (процесу) до неоднорідного. Різні частини об'єкта повинні мати 

різні функції й характеристики, що найбільш відповідають їхній роботі. 

 Принцип асиметрії. Перейти від симетричної форми до асимет-

ричної. 

 Принцип об'єднання. З'єднати (об'єднати) у просторі або часі од-

норідні або суміжні операції (об'єкти). 

 Принцип універсальності. Об'єкт виконує функції інших об'єктів 

(тих, у яких тепер немає потреби). 
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 Принцип «матрьошки». Один об'єкт розміщений усередині ін-

шого, проходить крізь порожнину в іншому об'єкті, інший – усередині 

третього й т.д. 

 Принцип антиваги. Компенсувати вагу об'єкту сполученням з 

іншими об'єктами, що володіють підйомною силою, або взаємодією із 

середовищем (за рахунок аеро-, гідродинамічних й інших сил). 

 Принцип попередньої напруги. Заздалегідь додати об'єкту дефо-

рмації (напруги), протилежні небажаним. 

 Принцип попереднього виконання. Заздалегідь виконати необ-

хідну зміну об'єкту (повністю або частково), розставити об'єкти так, 

щоб вони могли вступити в дію з мінімальними витратами часу на їхню 

доставку. 

 Принцип «заздалегідь підкладеної подушки». Компенсувати не-

високу надійність об'єкту підготовленими аварійними засобами. 

 Принцип рівнопотенційності. Змінити умови роботи так, щоб не 

доводилося піднімати або опускати об'єкт. 

 Принцип «навпаки». Замість дії, що обумовлена, здійснити зво-

ротну дію; зробити частину, що рухається, нерухомою, а нерухому – 

що рухається; перевернути об'єкт. 

 Принцип сфероїдальності. Перейти від прямолінійних частин 

об'єкту до криволінійних, від плоских поверхонь до сферичниї; вико-

ристати ролики, кульки, спіралі. 

 Принцип динамічності. Характеристики об'єкту повинні міня-

тися так, щоб бути оптимальними на кожному етапі роботи; розділити 

об'єкт на відносно рухомі частини; нерухомий об'єкт зробити рухли-

вим. 

 Принцип часткового або надлишкового рішення. Якщо важко 

одержати 100% необхідної дії, треба одержати ледве менше або ледве 

більше. 

 Принцип переходу в інший вимір. Збільшити число ступенів сво-

боди об'єкту перейти від руху по лінії, в одному вимірі, до руху в декі-

лькох вимірах, по площині, у просторі; застосувати багатоповерхове 

компонування замість одноповерхового використати зворотний бік по-

верхні. 
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 Принцип використання механічних коливань. Привести об'єкт у 

коливальний рух; змінити частоту; використати резонансні й ультраз-

вукові частоти. 

 Принцип періодичної дії. Перейти від безперервної дії до періо-

дичної, змінити періодичність. 

 Принцип безперервності корисної дії. Вести роботу безупинно, 

усунути неробочі й проміжні ходи; перейти від зворотно-поступаль-

ного до обертового руху. 

 Принцип «проскакування». Перебороти окремі, у тому числі шкі-

дливі й небезпечні стадії процесу на підвищеній швидкості. 

 Принцип «звернути шкоду на користь». Використати шкідливі 

фактори для одержання позитивного ефекту; підсилити шкідливий фа-

ктор настільки, щоб він перестав бути таким; компенсувати один шкі-

дливий фактор іншим. 

 Принцип зворотного зв'язку. Ввести зворотний зв'язок, якщо він 

вже є – змінити його. 

 Принцип «посередника». Використати проміжний об'єкт- пере-

носник. 

 Принцип самообслуговування. Об'єкт повинен сам себе обслуго-

вувати, виконувати допоміжні й ремонтні роботи, використати відходи 

речовини, енергії. 

 Принцип копіювання. Замість недоступного, складного, доро-

гого, незручного або тендітного об'єкту використати його спрощені й 

дешеві копії, у тому числі оптичні видимі інфрачервоні й ультрафіоле-

тові, у зміненому масштабі й т.д. 

 Принцип заміни дорогої довговічності на дешеву недовговіч-

ність. Замінити дорогий об'єкт набором дешевих, поступившись при 

цьому деякими якостями (наприклад, довговічністю). 

 Принцип заміни механічної схеми. Замінити механічну схему 

електричною, оптичною, тепловою, акустичною або «запаховою»; ви-

користати електричні, магнітні й електромагнітні поля для взаємодії з 

об'єктом; перейти від стаціонарних полів до тих, що змінюються. 

 Принцип використання пневмо- і гідроконструкцій. 
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 Замість твердих частин об'єкту використати газоподібну й рідкі: 

надувні й гідронаповнювані, повітряну подушку, гідростатичні й гідро-

реактивні. 

 Принцип використання гнучких оболонок і тонких плівок. За-

мість об'ємних конструкцій використати гнучкі оболонки й тонкі плі-

вки, ізолювати з їхньою допомогою об'єкт від зовнішнього середовища. 

 Принцип використання пористих матеріалів. Зробити об'єкт 

або його частини пористими, заповнити пори якою-небудь речовиною. 

 Принцип зміни кольору. Змінити колір або ступінь прозорості 

об'єкта або зовнішнього середовища, використати барвні добавки, мі-

чені атоми. 

 Принцип однорідності. Об'єкти, взаємодіючі з даним, повинні 

бути зроблені з того ж матеріалу (або близьким до нього по властивос-

тях). 

 Принцип відходів або регенерації частин. Частина об'єкту, що 

виконала своє призначення або, що стала непотрібною повинна бути 

відкинута (розчинена, випарувана й т.д.) або видозмінена; частини, що 

йдуть до витрат, повинні відновлюватися в ході роботи. 

 Принцип зміни фізико-хімічних параметрів об'єкту. Змінити аг-

регатний стан об'єкту, хімічний склад; концентрацію або консистен-

цію, ступінь рідини, температуру, об'єм. 

 Принцип використання фазових переходів. Використати зміну 

параметрів, що відбувається при фазових переходах: зміна обсягу, ви-

ділення або поглинання тепла й т.д. 

 Принцип використання термічного розширення. Використати 

термічне розширення й стиск матеріалів, застосувати матеріали з різ-

ними коефіцієнтами термічного розширення. 

 Принцип використання сильних окислювачів. Уводити збагачене 

повітря або кисень, вплинути на них іонізуючими випромінюваннями, 

застосовувати озонований кисень. 

 Принцип зміни ступеня інертності. Замінити звичайне середо-

вище нейтральним, увести в об'єкт нейтральні частини й добавки, про-

вадити процес у вакуумі. 

 Принцип використання композиційних матеріалів. 

Перейти від однорідних матеріалів до композиційних. 
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На рівні фізичного протиріччя, пошук ідеї рішення може, зок-

рема, проводитися із застосуванням фондів і покажчиків фізичних, фі-

зико-хімічних й інших ефектів й явищ. 

Наведемо, можливі варіанти застосування фізичних і фізико-хімі-

чних ефектів й явищ при рішенні завдань проектування технічних ви-

робів (систем): 

 зміну температури (зниження, підвищення або стабілізація); 

 індикація положення й переміщення об'єкту; 

 керування рухом рідини й газу, потоками аерозолів; 

 перемішування сумішей, утворення розчинів; 

 поділ сумішей; стабілізація положення об'єкту; 

 силовий вплив, регулювання сил; 

 створення більших тисків; 

 зміна тертя, руйнування об'єкту, 

 акумулювання механічної й теплової енергії; 

 передача енергії (механічної, теплової, променистої і електрич-

ної); 

 установлення взаємодії між рухливим (мінливим) і нерухомим 

(немінливим) об'єктами; 

 вимір розмірів (властивостей) об'єкту; зміна розмірів 

 (властивостей) об'єктів; 

 контроль стану або зміна властивостей поверхні (або об'ємних 

властивостей) об'єкту; 

 створення заданої структури; стабілізація структури об'єкту; 

 індикація  електричних, магнітних  полів і  випромінювання (сві-

тла) і керування їхніми параметрами; 

 ініціювання й інтенсифікація хімічних перетворень. 

На обох рівнях протиріччя формулювання умов науково- техніч-

ного завдання можуть застосовуватися: параметричний метод, аналоги 

з різних областей техніки й фонд матеріально-польових перетворень. 

При конкретизації ідеї рішення (переході від концепції до прин-

ципу) обов'язково враховується взаємозв'язок багатьох властивостей 

елементів системи й взаємозумовленість їхніх значень. Наприклад, вага 

залежить від маси, маса – від розмірів, тиск – від температури й т.д. Ці 

взаємозв'язки можуть бути виявлені при аналізі властивостей, а також 



11 
 

шляхом складання матриці взаємозв'язку властивостей елементів, ана-

логічній матриці зв'язків елементів системи. Якщо ж ідея рішення не 

знайдена, то необхідно повернутися до одного з попередніх етапів. Ви-

брати іншу технічну задачу й всі процедури повторити з нею: ще раз 

проаналізувати, глибше вивчити технічну й фізичну сутність системи; 

змінити умови науково-технічної задачі. 

Синтез нового технічного рішення 
Система, обтяжена недоліком, який необхідно усунути її перетво-

реннями, є прототипом нового технічного рішення. Ідея, одержана в ре-

зультаті попереднього аналізу технічного завдання, – початок нової те-

хнічної системи. Вона з'являється в надрах старої й породжена її недо-

ліками. Однак технічної системи ще немає – її потрібно синтезувати, 

виконати перетворення прототипу, відповідно до ідеї рішення. 

Як правило, ідея рішення – це формулювання якого-небудь фізи-

чного принципу, використовуваного в передбачуваному новому об'є-

кті, сукупність яких-небудь дій, функцій. Її можна представити як сис-

тему функцій елементів майбутнього технічного об'єкту (носіїв цих фу-

нкцій треба визначити й скласти з них нову технічну систему). 

Ідею рішення, як й елементи технічної системи, описують і суку-

пністю властивостей, для цього досить указати тільки ті властивості се-

редовища або яких-небудь елементів, які ми використовуємо, зміню-

ючи їхнє значення, управляючи ними. При синтезі технічного рішення 

визначаються матеріальні носії тих значень властивостей і функції, які 

відповідають ідеї. Природно, витрати на реалізацію ідеї повинні бути 

мінімальні й рішення повинне бути витонченим, тому необхідно в пе-

ршу чергу спробувати закріпити нові функції за вже наявними елемен-

тами системи, змінивши значення деяких їхніх властивостей. 

Не виключено, що існуючі елементи не можна пристосувати до 

виконання нових функцій. Тоді потрібно вводити додатковий елемент 

(або елементи). Після введення варто з'ясувати його можливості й зда-

тність виконувати деякі функції інших елементів технічної системи – 

перестановка функцій іноді дозволяє істотно спростити технічне вико-

нання елементів або навіть відмовитися від окремих з них. 

Ідею рішення можна відобразити й у матрицях аналізу властиво-

стей і потенційних змін властивостей елементів технічної системи: у 

них передбачається додатковий стовпчик для допоміжного елемента  – 
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середовища. У ній відзначають властивості середовища, необхідні для 

здійснення ідеї рішення, і їхнього значення. Потім варто переглянути 

можливості зміни цих властивостей інших елементів технічної сис-

теми. При збігу значень властивостей якого-небудь елемента й середо-

вища їх закріплюють за цим елементом технічної системи. Якщо ж у 

системі немає елементів, які могли б взяти на себе властивості середо-

вища, то вводять додатковий елемент. Таким чином, застосовують ме-

тод аналізу властивостей (матриць властивостей) на етапі синтезу нової 

технічної системи, що дозволяє формалізувати процедури даного 

етапу. 

При цьому бажано елементи технічної системи попередньо кла-

сифікувати на дві групи: вироби й інструменти. Вироби, як правило, 

елементи, значення властивостей яких змінювати не можна (виходить, 

вони в меншому ступені здатні виконувати функції середовища). Ін-

струменти більшою мірою піддаються змінам або пристосуванню. 

Коли ж носієм властивостей середовища є виріб, іноді ці властивості 

повинні бути індукованим, створеним відповідним впливом на виріб 

інших елементів системи інструментів. 

Після визначення структури нової технічної системи починають 

її конструктивно-технічне доведення до конкретного рішення, здійс-

ненного на практиці. Цей етап містить всі процедури, характерні для 

процесу проектування будь-якого технічного об'єкту. При недостатній 

інформації для проектування можуть бути проведені додаткові експе-

риментальні й теоретичні дослідження, створені діючі фізичні моделі й 

т. д. 

Коли рішення доопрацьовано до форми конкретного об'єкту, не-

обхідно з'ясувати його технічні, техніко-економічні та інші показники, 

співставити їх з аналогічними показниками прототипу й визначити 

ефективність рішення. 

Заключний етап процесу рішення технічної задачі, що представ-

ляє собою одночасно вихідний етап нового процесу рішення, – це ви-

явлення недоліків створеної технічної системи. Він замикає один цикл 

і починає новий, пов'язаний з удосконаленням отриманого технічного 

рішення. 

 

 



13 
 

2.3.2 Методи пошуку нових технічних рішень 

При створенні нових технічних виробів (систем) завжди виника-

ють проблеми пошуку (винаходу) нових, більш ефективних конструк-

торсько-технологічних рішень, і насамперед таких, які переважають рі-

вень існуючих. Ця обставина вимагає від наукових співробітників та 

інженерів обов'язкового оволодіння інтенсивною технологією інжене-

рного творення, розкриття їх творчих нахилів і здібностей. 

На сьогодні розроблено більше 100 методів активізації наукової 

та інженерної творчості, які можна умовно розділити на: 

 Евристичні методи технічної творчості, за допомогою яких 

здійснюють пошук нових технічних рішень без використання 

комп’ютерних технологій. 

 Комп’ютерні методи пошукового конструювання, які базу-

ються на використанні сучасних комп’ютерно-інформаційних техноло-

гій. 

При більш детальній класифікації методів інженерного творення 

їх поділяють на 4 групи: 

1. Системні (комбінаторні або гібридні), які направлені на послі-

довний перебір усіх можливих варіантів рішень. В основу цих методів 

покладені принципи аналізу, будови і властивостей технічних виробів 

(систем). 

2. Асоціативні (психологічна активізація творчості), які передба-

чають активізацію генерування ідей шляхом психологічного подолання 

інерції мислення і представляють безсистемний пошук рішення задач. 

3. Програмні (алгоритмічні), які забезпечують більш або менш ці-

леспрямований рух до вирішення задачі шляхом виявлення технічних і 

фізичних протиріч у відомих технічних виробах і їх наступне подо-

лання. 

4. Комбіновані, які створено сполученням трьох перших груп ме-

тодів. 

У табл. 1 наведені деякі відомі методи (і методики) пошуку нових 

технічних рішень. 
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Таблиця 1  

Методи пошуку нових технічних рішень 

№ Назва методу Автор 

 Великобританія 

1 Метод фундаментального проектування Є. Матчетт 

2 Метод контрольних питань Т. Ейлоарт 

3 Метод функціонального винахідництва К. Джонс 

4 Метод розчленованого проектування 

5 Метод ліквідації безвихідних ситуацій 

6 Метод трансформації системи 

 Німеччина 

7 Метод каталогу Ф. Кунце 

8 Метод організуючих понять Ф. Ханзєн 

9 Метод конференції ідей В. Гильде й ін. 

10 Систематична евристика И. Мюлєр й ін. 

11 Аналіз витрат на основі споживчої вар-

тості 

X. Ебєрт, К. Томас 

СРСР 

12 Метод економічного аналізу й елемент-

ного відпрацьовування конструкторсь-

ких рішень 

Ю. Соболєв 

13 Алгоритм рішення винахідницьких за-

вдань 

Г. Альтшулєр 

14 Метод спрямованого мислення Н. Середа 

15 Методика семиразового пошуку Г. Буш 

16 Метод психоевристичного програму-

вання 

В. Чавчанидзе й 

ін. 

17 Метод використання бібліотеки евристи-

чних прийомів 

А. Половінкін 

18 Метод системно-логічного підходу до 

рішення винахідницьких завдань 

В. Шубін 

19 Метод гірлянд випадків й асоціацій Г. Буш 

20 Узагальнений евристичний алгоритм А. Половінкін й ін. 

21 Метод десяткових матриць пошуку Р. Повілєйко 
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22 Метод виявлення узагальнених прийо-

мів на основі аналізу описів винаходів 

М. Заріпов й ін. 

23 Вепольний аналіз Г. Альтшулєр 

24 Методика аналізу властивостей і синтезу 

технічних рішень 

А. Чус 

25 Аксіоматичний метод понять В. Скоморохов 

 США 

26 Морфологічний аналіз Ф. Цвіккі 

27 Синектика В. Гордон 

28 Метод контрольних питань Д. Пойа 

29 Інженерно-вартісний аналіз Л. Майлз й ін. 

30 Метод контрольних питань Р. Кроуфорд 

31 Метод відомостей характерних ознак Р. Кроуфорд 

32 Метод мозкового штурму А. Осборн 

33 Метод контрольних питань С. Пірсон 

34 Метод фокальних об'єктів Ч. Вайтінг 

35 Метод аналізу витрат і результатів Ю. Фанге 

36 Метод творчого інженерного конструю-

вання 

Г. Буль 

37 Метод контрольних питань А. Осборн 

38 Метод раціонального конструювання Р. Мак-Крори 

39 Метод східчастого підходу до рішення 

задач 

А. Фрейзер 

40 Метод музейного експерименту Колектив авторів 

 Франція 

41 Метод «матриць відкриття» А. Моль 

42 Метод «Креатіке» Коллект. авт. 

43 Інтегральний метод «Метра» І. Бувен й ін. 

 Чехія 

44 Метод комплексного рішення проблем С. Віт 

 

Далі розглянемо деякі з найпоширеніших методів активізації по-

шуку рішень при проектуванні нових технічних виробів (систем). 
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Асоціативні методи пошуку 
Асоціативні методи активізації творчого мислення ґрунтуються 

на застосуванні у творчому процесі семантичних властивостей понять 

шляхом використання аналогії їх вторинних змістових відтінків. Осно-

вними джерелами для генерування нових ідей служать асоціації, мета-

фори й випадково обрані поняття.  

До асоціативних методів відносяться (багато в чому аналогічні): 

метод каталогу, метод фокальних об'єктів, метод гірлянд випадків й 

асоціацій. 

Між двома зовсім різними, незв'язаними поняттями (словами) мо-

жна здійснити логічний зв'язок, установити асоціативний перехід у чо-

тири-п'ять етапів. Візьмемо два різних поняття – «деревина» й «м'яч». 

Здійснимо асоціативний перехід: «деревина» – «ліс», «ліс» – «поле», 

«поле» – «футбольне», «футбольний» – «м'яч». Або такі два поняття, 

як «небо» й «чай»: «небо» – «земля», «земля» – «вода», «вода» – 

«пити», «пити» – «чай». 

Встановлено, що число прямих асоціативних зв'язків будь- якого 

поняття (слова) у середньому біля десяти. Один асоціативний крок дає 

можливість вибору з 10 слів, другий – з 102, третій – з 103, четвертий – 

з 104. Таким чином, кожен крок на порядок збільшує число зв'язків да-

ного поняття з іншими поняттями по тим або іншим ознакам, що істо-

тно розширює можливості вибору ідей рішення. 

Винахідництво пов'язане з пошуком віддалених аналогів, перено-

сом знань із однієї області в іншу, інтерпретацією нового за допомогою 

відомих понять, тому в ньому важко обійтися без обхідних слів, пере-

носного значення, метафоричних виразів, які викликають нові асоціа-

ції. Останні розділяють за подобою, контрастом, суміжністю й змістом. 

Асоціації за подобою – це матеріал для евристичної аналогії; за конт-

растом – для евристичної інверсії; за суміжністю – для перетворення в 

просторі й часі; за змістом – для семантичної інтерпретації проблемної 

ситуації, встановлення причинно-наслідкових зв'язків між технічним 

об'єктом, його елементами, людиною, середовищем і т.д. 

Метафори можуть служити підказкою для знаходження нової 

ідеї. Але їхнє безпосереднє використання вимагає яскраво виражених 

здатностей до нешаблонного мислення.  Для полегшення цього процесу 
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беруть на озброєння прийом інтерпретації значення метафор у техніч-

них термінах. Одночасно з метою розширення простору пошуку ідей і 

підвищення ступеня їхньої оригінальності використовують гірлянди 

метафор (асоціацій), тобто семантично взаємозалежні ланцюжки. Най-

частіше застосовують два їхні різновиди: а) концентровані гірлянди 

(грона), що по-різному виражають те саме ключове поняття; б) гірля-

нди послідовних метафор (асоціацій), при генеруванні яких попередня 

метафора є ключовим поняттям для утворення наступної. 

Якщо взяти одне ключове слово «повітря», то гірлянда концент-

рованих метафор може бути такою: «повітря» – «невидиме середо-

вище» (метафора-аналог) – «матеріальний дух» (метафора- катахреза) 

– «що сокирою не перерубаєш?» (метафора-загадка). Інтерпретацією гі-

рлянди служать поняття: вакуум, спирт, пневмотранспорт, промінь, 

тінь, вітер, електрика й т. д. Наведені поняття є окремими аналогами 

ключового слова й використовуються для його аналізу в контексті за-

дачі з метою знаходження ідеї рішення. 

Застосування послідовних гірлянд метафор дає ще більш відда-

лені аналогічні (або протилежні) поняття. Перевагою метафоричного 

мислення є його високий рівень оригінальності. Генерування метафор 

вимагає набуття навичок, але легко піддається формалізації. 

Якщо на об'єкт, що удосконалюється, перенести ознаки інших, 

випадково обраних об'єктів, то різко зросте число несподіваних варіа-

нтів рішення. Ця ідея послужила основою методу активізації творчості, 

запропонованого в 1926 р. професором Берлінського університету Ф. 

Кунце (метод каталогу) і вдосконаленого в 50-х роках американським 

винахідником Ч. Вайтингом (метод фокальних об'єктів). 

Метод фокальних об'єктів дає гарні результати при пошуку нових 

модифікацій відомих способів і пристроїв. Сутність методу у перене-

сенні ознак випадково обраних об'єктів на об'єкт, що удосконалюється. 

Застосовують метод фокальних об'єктів у наступному порядку: 

 вибір фокального об'єкту (наприклад, годинник); 

 вибір трьох-чотирьох випадкових об'єктів (їх беруть навмання зі 

словника, каталогу, технічного журналу й т. д. Наприклад, кіно, змія, 

каса, полюс); 

 складання списків ознак випадкових об'єктів (наприклад, кіно: 

широкоекранне, звукове, кольорове, об'ємне й т. д.); 
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 генерування ідей шляхом приєднання до фокального об'єкта оз-

нак випадкових об'єктів (наприклад, широкоекранний годинник, звуко-

вий годинник, об'ємний годинник і т. д.); 

 розвиток отриманих сполучень шляхом вільних асоціацій (на-

приклад, широкоекранний годинник: замість вузького циферблата взя-

тий широкий; може бути вузький циферблат, що іноді розтягується в 

широкий, проектується кудись... і т. д.); 

 оцінка отриманих ідей і відбір корисних рішень. 

Подальшим розвитком методу фокальних об'єктів є метод гірлянд 

випадків й асоціацій, розроблений Г.Я. Бушем. Він допомагає знайти 

велику кількість підказок для нових ідей шляхом утворення асоціацій. 

 

Методи контрольних питань 
Метод контрольних питань застосовується для психологічної ак-

тивізації творчого процесу. Ціль його – за допомогою навідних запи-

тань підвести до рішення задачі. Списки таких питань пропонувалися  

різними  авторами, починаючи з 20-х років XX сторіччя. 

Метод може застосовуватися або у формі монологу співробітника 

(інженера, аспіранта), зверненого до самого себе, або діалогу, напри-

клад, у вигляді питань, що задаються керівником мозкового штурму 

членам групи генераторів ідей. Суть методу полягає в тому, що співро-

бітник відповідає на питання за визначеним списком, і у зв'язку з ними 

розглядає свою задачу. Широко поширені універсальні списки запи-

тань, складені А. Осборном, Е. Раудзенпом, Т. Ейлоартом, Д. Пірсоном 

й ін. Вони складаються з різної кількості питань. За кордоном частіше 

користуються списком запитань, розробленим А. Осборном, що міс-

тить 9 груп питань. 

Список контрольних питань по А. Осборну. 

 Яке нове застосування технічного об'єкту можна запропону-

вати? Чи можливі нові способи застосування? Як модифікувати відомі 

способи застосування? 

 Чи можливо вирішення задачі шляхом пристосування, спро-

щення, скорочення? Що нагадує даний технічний об'єкт? Чи викликає 

аналогія нову ідею? Чи є в минулому аналогічні проблемні ситуації, які 

можна використати? Що можна скопіювати? Який технічний об'єкт по-

трібно випереджати? 
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 Які модифікації технічного об'єкту можливі? Чи можлива моди-

фікація шляхом обертання, вигину, скручування, повороту? Які зміни 

призначення (функції), кольору, руху, аромату, форми, обрисів мож-

ливі? Інші можливі зміни? 

 Що можна збільшити в технічному об'єкті? Що можна приєд-

нати? Чи можливо збільшення часу служби, впливу? Збільшити час-

тоту, розміри, міцність? Підвищити якість? Приєднати новий інгреді-

єнт? Дублювати? Чи можлива мультиплікація робочих елементів або 

всього об'єкту? Чи можливо перебільшення, гіперболізація елементів 

або всього об'єкту? 

 Що можна в технічному об'єкті зменшити? Що можна замінити? 

Чи можна що-небудь ущільнити, стиснути, згустити, конденсувати, за-

стосувати спосіб мініатюризації, укоротити, звузити, відокремити, ро-

здрібнити? 

 Що можна в технічному об'єкті замінити? Що, скільки замішати 

й із чим? Інший інгредієнт? Інший матеріал? Інший процес? Інше дже-

рело енергії? Інше розташування? Інший колір, звук, освітлення? 

 Що можна перетворити в технічному об'єкті? Які компоненти 

можна взаємно замінити? Змінити модель? Змінити розбивку, розмітку, 

планування? Змінити послідовність операцій? Транспонувати причину 

й ефект? Змінити швидкість або темп? Змінити режим? 

 Що можна в технічному об'єкті перевернути навпаки? Транспо-

нувати позитивне й негативне. Чи не можна обміняти місцями проти-

лежно розміщені елементи? Повернути їх задом наперед? Перевернути 

низом нагору? Поміняти ролями? Перевернути затиски? 

 Які нові комбінації елементів технічного об'єкту можливі? Чи 

можна створити суміш, сплав, нові асортименти, гарнітур? Комбіну-

вати секції, вузли, блоки, агрегати? Комбінувати цілі? Комбінувати 

привабливі ознаки? Комбінувати ідеї? 

Одним із кращих можна вважати список контрольних питань, 

складений англійським винахідником Т. Эйлоартом. 

 Перелічить всі якості й визначення передбачуваного винаходу. 

Змінити їх. 
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 Точно сформулювати задачу. Спробувати нові формулювання. 

Визначити другорядні й аналогічні задачі. Виділити головні. 

 Перелічить недоліки наявних рішень, їхні основні принципи, 

нові припущення. 

 Створити фантастичні, біологічні, економічні, молекулярні й 

інші аналогії. 

 Побудувати математичну, гідравлічну, електронну, механічну й 

іншу моделі (вони точніше виражають ідею, чим аналогії). 

 Спробувати різні види матеріалів й енергії: газ, рідину, тверде 

тіло, гель, піну, пасту й ін.; тепло, магнітну енергію, світло, силу удару 

й т. д.; різні довжини хвиль, поверхневі властивості й т. п., перехідні 

стани – замерзання, конденсація, перехід через точку Кюрі й т. д.; ефе-

кти Джоуля-Томпсона, Фарадея й ін. 

 Установити варіанти, залежності, можливі зв'язки, логічні збіги. 

 Довідатися думку деяких зовсім необізнаних у даній справі лю-

дей. 

 Влаштувати сумбурне групове обговорення, вислуховуючи всі 

ідеї без критики (наприклад, використовуючи такі популярні методи 

психологічної активізації колективної творчої діяльності – «мозковий 

штурм» і «синектика»). 

 Спробувати «національні» рішення: хитре шотландське, всеося-

жне німецьке, марнотратне американське, складне китайське й т. д. 

 Дома й на роботі, весь час, думати над рішенням проблеми. 

 Прогулюватись серед стимулюючого оточення (смітник метало-

брухту, технічні музеї, магазини дешевих речей), роздивлятися жур-

нали, комікси. 

 Створити таблицю цін, величин, переміщень, типів матеріалів і 

т. д. різних рішень проблеми або її частин, шукати проблеми в рішен-

нях або нові комбінації. 

 Визначити ідеальне рішення, розробляти можливі. 

 Видозмінити рішення проблеми з погляду часу (скоріше або по-

вільніше), розмірів, в'язкості й т. п. 

 В уяві залізти усередину механізму. 
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 Визначити альтернативні проблеми й системи, які вилучають 

певну ланку з ланцюга й, таким чином, створюють щось зовсім інше, 

ведучи убік від потрібного рішення. 

 Чия це проблема? Чому його? 

 Хто придумав це першим? Історія питання. Які хибні тлума-

чення цієї проблеми мали місце? 

 Хто ще вирішив цю проблему? Чого він домігся? 

 Визначити загальноприйнятні граничні умови й причини, їх-

нього встановлення. 

Існує також список питань Д. Пойа, що відрізняється тим, що пи-

тання тут становлять певну систему (в інших списках їх можна міняти 

місцями). Список Д. Пойа створювався переважно для рішення мате-

матичних задач, але може бути використаний і при рішенні технічних. 

Найбільш універсальний запитальник Г.Я. Буша, який називають 

запитальником уявного експерименту винахідника. Він містить, напри-

клад, такі питання. 

Як вирішити задачу, якщо не зважати на витрати, якщо від її рі-

шення залежить життя людини, якщо технічний об'єкт буде використа-

ний як іграшка, або якщо об'єкт є навчальним посібником, експонатом? 

Чи не можна відкинуті в минулому принципи рішення викорис-

тати зараз при сучасних технічних можливостях? 

Чи можна пророчити результат рішення задачі через 10–15 років 

з урахуванням росту суспільних потреб? 

Як виглядає перелік усіх основних недоліків відомих рішень за-

дачі? Яким повинне бути рішення, якщо усунути їх? 

Мозковий штурм. Синектика 
Метод мозкового штурму (атаки) – один з найбільш популярних 

методів психологічної активізації колективної творчої діяльності, роз-

роблений американським підприємцем А. Осборном в 1953 р. Він за-

стосовується для одержання нових ідей у науці, техніці, адміністратив-

ній й торговельній діяльності. 

Особливістю даного методу є те, що для усунення психологічних 

перешкод, спричинених острахом критики, А. Осборн запропонував 

розділити в часі процеси генерування ідей й їхньої критичної оцінки. 

Найкращі результати метод дає при розгляді задач організаційного ха-

рактеру (наприклад, знайти нове застосування виробленій продукції, 
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знайти нову форму реклами й т. д.) і при рішенні щодо нескладних те-

хнічних задач. 

Розрізняють методи прямого й зворотного мозкового штурму. 

При прямому мозковому штурмі, умови задачі формулюються 

тільки в загальних поняттях, у якій повинні бути визначені два моме-

нти: що необхідно одержати або мати, і що заважає одержанню бажа-

ного. 

При зворотному мозковому штурмі основне значення надають 

критиці. Задачу підбирають не загального характеру, а більш конкре-

тну. Особливість методу полягає в розкритті протиріч, дефектів, недо-

ліків й обмежень проектованого виробу. 

Тому при проектуванні виробу вирішуються дві задачі: 

 виявлення в існуючих виробах максимального числа недоліків; 

 максимальне усунення цих недоліків у знову розроблювальному 

виробі. 

Основні правила мозкового штурму. 

 Задачу послідовно вирішують дві групи людей по 3–15 чоловік 

у кожній. 

Перша група тільки висуває різні ідеї – це група «генераторів 

ідей». У ній бажано мати людей, схильних до абстрагування, з бурхли-

вою фантазією. Завдання «штурмується» протягом 20 – 40 хвилин. 

Друга група – «експерти» – по закінченні штурму виносить судження 

щодо цінності висунутих ідей. У її складі краще працюють люди з ана-

літичним, критичним складом розуму. 

Як правило, група «генераторів ідей» складається із двох підгруп: 

постійне ядро групи й тимчасових членів. Ядро групи поступово відби-

рається при рішенні різних задач методом мозкового штурму. У ядро 

групи входять її керівник і співробітники, що легко й плідно генерують 

ідеї, а також добре знають правила і дотримують їх. 

Тимчасові члени запрошуються залежно від характеру й змісту 

майбутньої задачі. У творчу групу ніколи не включають природжених 

скептиків й критиканів, а також тих чия присутність може в якійсь мірі 

заважати іншим, наприклад керівників і підлеглих. Тимчасові члени 

служать необхідним і гармонічним доповненням до ядра групи, що за-

безпечує виконання наступних рекомендацій: число фахівців з розв'я-
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зуваної задачі повинне бути не більше половини; до складу групи доці-

льно включати фахівців-суміжників (конструктори, технологи, еконо-

місти, постачальники й т.д.), які забезпечать комплексний і всебічний 

розгляд задачі; до складу групи бажано включати жінок, які досить 

практично й оригінально мислять, стимулюють і підвищують дух зма-

гання серед чоловіків; рекомендується включати «людей зі сторони», 

що не мають ніякого відношення до задачі. 

 Основне завдання групи «генераторів ідей» – видати за відведе-

ний час якнайбільше ідей (у тому числі фантастичних, явно помилко-

вих і жартівливих). Чим нереальніші ідеї, тим сильніше позначається 

їхня дія на наступному процесі їхньої генерації. Погані ідеї – це каталі-

затори, без них не буде гарних. При підведенні підсумків, що відбу-

деться пізніше, багато пропозицій виявляться марними. Однак сам про-

цес повинен викликати бурхливий потік ідей, які випливають безу-

пинно, доповнюючи й взаємно збагачуючи один одного. Колективний 

розум допомагає генерувати послідовність пропозицій. Регламент на 

кожну ідею – не більше двох хвилин. Всі вони висловлюються без до-

казів і записуються до протоколу. 

 При генерації ідей заборонено усяка критика, не тільки явна сло-

весна, але й прихована – у вигляді скептичних посмішок, міміки, жестів 

і т.д. У ході штурму між учасниками повинні бути встановлені вільні й 

доброзичливі відносини. Треба, щоб ідея, висунута одним учасником 

штурму, підхоплювалася й розвивалася іншими. 

 Експертизу й відбір ідей після закінчення процесу генерування 

варто проводити дуже уважно. При їхній оцінці треба ретельно проду-

мувати всі ідеї, навіть ті, які вважаються несерйозними, нереальними 

або абсурдними. 

 Процесом рішення задачі управляє керівник «штурму», що за-

безпечує дотримання всіх умов і правил. 

Керівник повинен виконувати свої обов'язки без наказів і кри-

тики, направляти роботу в потрібне русло. Він задає різні питання, іноді 

щось підказує або уточнює, не допускаючи при цьому переривання бе-

сіди. Крім того, йому потрібно стежити за тим, щоб висловлення ідей 

не відбувалося тільки в раціональному напрямку. У противному випа-

дку керівник повинен сам висловити свідомо фантастичну ідею або 

оголосити «п'ятихвилинку» для висловлення тільки непрактичних ідей. 



24 
 

 Якщо задачу не вирішено в ході штурму, можна повторити про-

цес рішення (краще це зробити з іншим колективом). Коли ж повторна 

сесія проводиться з тим же колективом, проблему потрібно обговорити 

в іншому аспекті або в більш широкому формулюванні, що робить 

стару задачу невпізнанною. Учасники штурму сприймають її як нову, і 

це сприяє руху думок по іншому руслу. 

Для активізації процесу генерації ідей у ході штурму рекоменду-

ється використовувати деякі прийоми, які застосовуються при проекту-

ванні виробів. Такими прийомами є, наприклад, «інверсія», «аналогія» 

й «фантазія». Керівник може використовувати також списки контроль-

них питань. 

Синектика – найбільш сильна зі створених за кордоном методик 

активізації творчості – є подальшим розвитком мозкового штурму. 

Вона запропонована американським винахідником і дослідником В. 

Дж. Гордоном. Роботи в цьому напрямку він почав в 1944 р., аналізу-

ючи діяльність однієї винахідницької групи, що відрізнялася високою 

продуктивністю, а потім (в 1952–1959 р.) запропонував свою методику. 

Слово «синектика» у перекладі із грецької означає «сполучення 

різнорідних елементів». У повному словнику англійської мови дано 

таке визначення: «Синектичні групи – групи людей різних спеціально-

стей, які зустрічаються з метою спроби творчих рішень проблем шля-

хом необмеженого тренування уяви й об'єднання несумісних елемен-

тів». При використанні синектики формують постійні групи (оптима-

льний склад 5–7 чоловік) людей різних спеціальностей, яких навчають 

винахідницьким прийомам. Бажано навіть, щоб кожний з них мав декі-

лька різних професій. 

Теоретичною основою синектики стали ствердження, що творчий 

процес пізнаваний і може бути раціонально організований, творчі про-

цеси окремої особи й колективу аналогічні, ірраціональний момент у 

творчості важливіше раціонального; у латентному (схованому) стані 

перебуває дуже багато творчих здібностей, які можна виявляти й сти-

мулювати. Організація проведення сесії синекторів (синектичне засі-

дання) запозичена з мозкового штурму, однак відрізняється від нього 

використанням деяких прийомів психологічного настроювання, у тому 

числі дуже активним застосуванням аналогій. 
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Морфологічний аналіз 
Морфологічний аналіз розроблено у 1942 р. швейцарським астро-

номом Ф. Цвіккі. За допомогою методу морфологічного ящику, най-

більш проробленим із усіх методів морфологічного аналізу, створених 

Ф. Цвіккі, ученому вдалося за короткий час одержати значну кількість 

оригінальних технічних рішень у ракетобудуванні. 

Морфологічний аналіз випередив еру системних досліджень і 

став першим яскравим прикладом системного підходу в області вина-

хідництва. На думку Ф. Цвіккі, предметом методу морфологічного 

ящика є проблема взагалі (технічна, наукова, соціальна й т. д.). Він до-

пускає, що точне формулювання проблеми автоматично розкриває най-

більш важливі параметри, від яких залежить її вирішення, і кожен та-

кий параметр може описуватися низкою значень. Причому будь-яке 

сполучення значень параметра вважається принципово можливим. Ос-

новний принцип такого аналізу, зокрема методу морфологічного 

ящика, складається в систематичному дослідженні всіх мислимих варі-

антів, що випливають із закономірностей будови (тобто морфології) си-

стеми, що удосконалюється. 

Морфологічний метод дослідження – був застосований до цілого 

ряду систем: за твердженням Ф. Цвіккі, більше 70 великих промисло-

вих фірм використовували його при вирішенні різноманітних науково-

технічних задач. У результаті застосування свого методу сам Ф. Цвіккі 

створив серію оригінальних винаходів, у тому числі балістичні при-

строї, оригінальні силові установки, вибухові речовини, спосіб комбі-

нованої фотографії й т. д. 

Сутність аналізу полягає в наступному. У технічній системі, що 

удосконалюється, виділяють декілька характерних для неї структурних 

або функціональних морфологічних ознак. Кожна ознака може харак-

теризувати, наприклад, якийсь конструктивний вузол системи, якусь її 

функцію, якийсь режим роботи системи, тобто параметри або характе-

ристики системи, від яких залежить рішення проблеми й досягнення 

основної мети. 

За кожною виділеною морфологічною ознакою створюють спи-

сок її різних конкретних варіантів і альтернатив. Ознаки з їхніми аль-

тернативами можна розташовувати у формі таблиці (морфологічний 

ящик), що дозволяє краще уявити собі пошукове поле. Перебираючи 
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всі можливі сполучення альтернативних варіантів виділених ознак, мо-

жна виявити нові варіанти рішення задачі, на які при простому переборі 

могли не звернути уваги. 

Метод передбачає виконання робіт у п'ять етапів. 

Точне формулювання задачі, що підлягає рішенню. Якщо спочатку 

ставиться питання про одну конкретну систему, метод безпосередньо 

узагальнює пошук на всі можливі системи з аналогічною структурою й 

у підсумку дає відповідь на більш загальне питання. Наприклад, необ-

хідно вивчити морфологічний характер усіх видів транспортних засо-

бів і запропонувати нову ефективну конструкцію пристрою для транс-

портування по снігу – снігохода. 

Складання списку усіх морфологічних ознак, тобто усіх важливих 

характеристик об'єкту, його параметрів, від яких залежить рішення 

проблеми й досягнення основної мети. Точне формулювання задачі й 

визначення класу досліджуваних систем дозволяють розкрити основні 

ознаки або параметри, що полегшують пошук нових рішень. Стосовно 

до транспортного засобу (снігоходу) морфологічними ознаками мо-

жуть бути: А – двигун, Б – рушій, В – опора кабіни, Г – керування, Д – 

забезпечення заднього ходу й т. д. 

Розкриття можливих варіантів за кожною морфологічною озна-

кою (характеристикою) шляхом складання матриці. Кожна з п харак-

теристик (параметрів, морфологічних ознак) має певне число kі різних 

варіантів, незалежних властивостей, конкретних форм. Наприклад, для 

снігоходу варіанти: А1 – двигун внутрішнього згоряння, А2 – газова тур-

біна, А3 – електродвигун і т. д.; Б1 – повітряний гвинт, Б2 – гусениці, Б3 

– лижі, Б4 – снігомет і т. д.; B1 – опора кабіни на сніг, B3 – на двигун, B4 

– на рушій і т. д. Сполучення одного з можливих варіантів морфологі-

чної ознаки з іншими від кожної ознаки дає одне з можливих технічних 

рішень. 

Якщо побудувати n-мірний простір (де n – кількість морфологіч-

них ознак) і на кожній з осей, що належить одному з ознак, відкласти 

всі можливі його варіанти, то одержимо «морфологічний ящик» (назва 

вдала для тривимірного простору, тобто для трьох ознак). Кожна точка 

його, що визначається п конкретними координатами, містить одне мо-

жливе технічне рішення. 
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Визначення функціональної цінності всіх одержаних варіантів рі-

шень. Це найбільш відповідальний етап методу. Щоб не заплутатися у 

величезному числі рішень і деталей, оцінка їхніх характеристик по-

винна проводитися на універсальній й, по можливості, простій основі, 

хоча це не завжди легка задача. 

Повинні бути розглянуті всі N варіантів рішень, що виходять зі 

структури морфологічної таблиці, і проведено їхнє порівняння за од-

ним або декількох найбільш важливим для даної технічної системи по-

казникам. 

Вибір найбільш раціональних конкретних рішень. Знаходження 

оптимального варіанту може здійснюватися за кращим значенням най-

більш важливого показника технічної системи. 

Морфологічний аналіз створює основу для системного мислення 

в категоріях основних структурних ознак, принципів і параметрів, що 

й забезпечує високу ефективність його застосування. Це впорядкова-

ний спосіб дослідження, що дозволяє домогтися систематичного 

огляду всіх можливих рішень даної великомасштабної проблеми. Ме-

тод будує мислення таким чином, що генерується нова інформація, що 

стосується тих комбінацій, які при безсистемній діяльності не беруться 

до уваги. 

Хоча морфологічному способу мислення внутрішньо властиве 

переконання, що всі рішення можуть бути реалізовані, при цьому, при-

родно, багато які з них виявляються порівняно тривіальними. Труднощі 

застосування морфологічного аналізу полягає в тім, що не існує якого-

небудь дійсно практичного й універсального методу оцінки ефективно-

сті того або іншого варіанту рішення. Якби він був знайдений, то можна 

було, виходячи тільки з теоретичних міркувань, вибирати оптимальну 

комбінацію елементів для кожного проектованого пристрою. Таким чи-

ном, процес винаходу був би замінений безпосереднім аналізом альте-

рнативних варіантів з використанням ЕОМ. Як правило, робочі харак-

теристики пристрою, в основу побудови якого покладено раніше неві-

дому комбінацію елементів, є більш-менш невизначеними. 

Узагальнений евристичний метод 
Узагальнений евристичний метод (або алгоритм) був розробле-

ний колективом лабораторії математичних методів оптимального про-
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ектування Марійського політехнічного інституту (Росія) на базі прове-

деного наукового аналізу більше 30 відомих методів пошуку технічних 

рішень, активізації й раціональної організації творчої діяльності. 

Ця методика містить ряд розробок авторів, а також раціональні 

прийоми й процедури з деяких інших методів, у тому числі: морфоло-

гічного ящика, функціонального винахідництва, організовуючих по-

нять й ін. Таке сполучення, робить методику досить повною й універ-

сальною, яку можна застосовувати для рішення різних задач у багатьох 

галузях техніки. 

Інші методи пошуку технічних рішень 

Існують й інші методи, що мають також ряд раціональних сторін. 

З них можна виділити групу, засновану на комбінаторному підході й за 

цією ознакою схожу з морфологічним аналізом. Це методи організую-

чих понять, «матриць відкриття» і десяткових матриць пошуку. 

Метод організуючих понять, розроблений Ф. Ханзеном в 1953 

р., найбільш близький по своїй сутності до морфологічного ящику й 

припускає проведення роботи в декілька етапів. 

 Визначення організуючих понять і їхніх відмітних ознак. 

 Класифікація організуючих понять по ступені їхньої важливості. 

 Проведення наочних зіставлень організуючих понять із їхніми 

відмітними ознаками й розробка на цій основі керівного матеріалу для 

всіх можливих рішень, що відповідають обраним обмеженням. 

 Оцінка ознак відносно їх відповідності спеціальним вимогам за-

вдання. 

 Комбінація ознак різних організуючих понять у рішення. 

До особливостей і відмінностей методу організуючих понять від 

морфологічного ящика належать складання за особливою формою ке-

рівних матеріалів для певного класу задач, графічне подання організу-

ючих понять й їхніх ознак, а також класифікація ознак по важливості, 

спрямована на раціональне скорочення варіантів рішення. 

Метод «матриць відкриття», запропонований А. Молем 

(Франція) в 1955 р., також трохи схожий на морфологічний аналіз. 

Спрощено суть методу, що полягає в побудові таблиці, у якій перети-

наються два ряди характеристик. Якщо в морфологічному аналізі всі 

обрані характеристики ставляться до будови технічного об'єкту, то в 
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цьому методі частина з них може відноситися, наприклад, до умов спо-

живання, виробництва, експлуатації й т. д. (матриця: потреби замов-

ника – можливості підрядника). Сам метод не дає закінчених рішень, 

але створює можливість для асоціацій, постановки нових проблем, які 

іншим методом не були б взяті до уваги. 

Існує багато варіантів матриць, у тому числі кількісні, що тяжіють 

до матричних методів математики, і якісні, що дають передумови для 

асоціацій. Прямокутні матриці припускають перетинання двох різних 

рядів характеристик, а квадратні – перетинання ряду із самим собою. 

Найчастіше цей метод служить для систематизації наявного мате-

ріалу й дає відправні пункти для подальших досліджень, виявляючи на-

явні резерви. 

Метод десяткових матриць пошуку, розроблений Р.П. Пові-

лейко, включає пошук нових технічних рішень на основі аналізу ре-

зультатів систематичного застосування десяти евристичних прийомів 

до кожного з десяти основних показників технічної системи. 

У якості основних виділяються наступні групи показників техні-

чної системи: геометричні (довжина, ширина, висота, площа й т. д.); 

фізико-механічні (вага, міцність, корозійна стійкість, еластичність й 

ін.); енергетичні (вид енергії, к.к.д. й ін.); конструкційно-технологічні 

(технологічність, транспортабельність, складність й ін.); надійність і 

довговічність; експлуатаційні (продуктивність, точність, стабільність 

параметрів й ін.); економічні (собівартість, трудові витрати на вироб-

ництво й експлуатацію, втрати й ін.); ступінь стандартизації й уніфіка-

ції; зручність обслуговування й безпека (шум, вібрації, освітленість, те-

мпература й ін.); художньо-конструкторські (гармонійність, масштаб-

ність й ін.). 

 

2.4 Хід проведення 

2.4.1 Перевірка викладачем самостійної підготовки студентів до 

лабораторної роботи (наявність письмових відповідей на надані пи-

тання). 

2.4.2 Викладач знайомить студентів з метою, змістом даної ро-

боти та вимогами до захисту. 

2.4.3 Опрацювання студентами матеріалів за п.2.3. 
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2.4.4 Захист лабораторної роботи відбувається за допомогою тес-

тів наприкінці заняття за умови правильного оформлення звіту.  

 

2.5 Після виконання роботи, студент складає звіт, який вмі-

щує дані: 

1. Найменування, номер та мету роботи.  

2. Основні етапи процесу рішення технічних задач і їхнє методо-

логічне забезпечення 

3. Постановка технічної задачі, формулювання умов та пошук ідеї 

рішення.  

4. Формулювання умов технічних задач, пошук ідеї рішення;  

5. Методи пошуку нових технічних рішень  

Пункти 1,2,3 студент виконує самостійно, як підготовку до ла-

бораторного заняття. 

 

2.6 Контрольні запитання 

2.6.1 Надати характеристику етапів рішення технічної задачі. 

2.6.2 Які методологічні засоби застосовують на різних етапах рі-

шення технічної задачі? 

2.6.3 Пояснити схему циклу рішення технічної задачі? 

2.6.4 Що таке «обхідна задача»? 

2.6.4 Які є принципи досягнення ідеальності технічного виробу 

(системи?  

2.6.5 Назвіть можливі варіанти застосування фізичних і фізико-

хімічних ефектів й явищ при рішенні завдань проектування тех-

нічних виробів (систем). 

2.6.6 Що таке ідея рішення?  

2.6.7 Що являє собою заключний етап процесу рішення технічної 

задачі?  

2.6.8 Дати характеристику існуючим методам пошуку нових тех-

нічних рішень. 
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Додаток А 

 

А.1 Основні етапи процесу рішення технічних задач і їхнє ме-

тодологічне забезпечення 

Для забезпечення аналізу задач, що виконуються при проекту-

ванні виробу (технічної системи), розглянемо їхню класифікацію. Для 

цього технічну задачу представимо у вигляді системи, що складається 

із трьох елементів: А – вплив; В – об'єкт, що піддають перетворенню; С 

– результат, що хочуть одержати завдяки перетворенню об'єкта. 

Творчий процес рішення задачі передбачає пошук рішення в умо-

вах невизначеності, нестачі інформації, однак ступінь невизначеності 

може бути різним і відноситися вона може до різних її елементів. На-

приклад, відомі перетворення й впливи А і матеріальний об'єкт В, але 

невідомий результат С. Якщо мова йде про фізичний результат, зна-

чення якого-небудь фізичного параметра об'єкта, то зазначений стан 

елементів А, В, С, характеризує умови стандартної науково-дослідної 

задачі: визначені фактори і величини їхньої зміни, відомий сам об'єкт 

(технічна система, матеріал), параметри якого досліджують, розроб-

лена програма дослідження – невідоме значення параметрів, їхній вза-

ємозв'язок з факторами (визначення їх – ціль дослідження). Якщо ж 

мова йде про технічний результат, зміну технічних і техніко-економіч-

них показників (продуктивності, терміну служби виробу, енергоємно-

сті і т.д.), то такий стан елементів А, В, С, відповідає винахідницькій 

задачі. 

Розглянемо декілька прикладів. 

1. Відомо, що при нагріванні А всі тіла В розширюються, невідо-

мий технічний результат С, що може бути отриманий при використанні 

ефекту теплового розширення. У цій ситуації його виявлення, напри-

клад передача точних мікропереміщень об'єкту під об'єктивом мікрос-

копа, може дати технічне рішення: пристрій для мікропереміщення об'-

єктів, що містить стрижень із нагрівачем, один кінець якого зв'язаний з 

об'єктом, а інший жорстко закріплений. 

2. Визначені впливи А, відомий технічний результат С, невідомий 

об'єкт В. У цьому випадку технічна задача може бути вирішена вибо-

ром (застосуванням, розробкою) нового матеріалу або конкретної тех-

нічної системи (вузла, агрегату), при відомому впливі А на нього, що 
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визначає досягнення результату С. Наприклад, необхідний результат С 

– зниження коефіцієнта тертя й коефіцієнта теплопередачі між гарячим 

деформовуваним металом і холодним інструментом (оправкою) при 

прокатці труб (цим забезпечується зменшення енергосилових парамет-

рів процесу, зменшення розігріву і зношування інструмента). Для дося-

гнення такого результату необхідно змащення В нанести на поверхню 

оправки (нанесення мастила – це тип впливу А, він відомий). Приміром, 

задача вирішується розробкою або вибором конкретної мастильної ре-

човини, яким став, наприклад, порошок триполіфосфата натрію. 

3. Відомі матеріальний об'єкт В і необхідний результат С, неві-

домо, як перетворити об'єкт В (вплинути на нього), щоб досягти С, 

тобто невідомо А. Це типова винахідницька задача – перетворення тех-

нічного об'єкта проводиться з певною метою. Наприклад, С – зручність 

транспортування стружки від металорізальних верстатів, В – стружка. 

Приміром, задача вирішується впливом А на стружку В біжним магніт-

ним полем. 

Три наведених випадки ілюструють один із крайніх станів, коли 

не визначений лише один із трьох компонентів задачі. На практиці ж 

частіше зустрічаються випадки, при яких невизначених компонентів бі-

льше одного. Для усунення цієї невизначеності вводиться таке поняття, 

як коефіцієнт визначеності K, що характеризує кількісно наявну інфо-

рмацію, необхідну для правильного вибору елемента технічної задачі 

(якщо K=1 – елемент цілком визначений, якщо K=0 – цілковита неви-

значеність у виборі потрібного елемента). При застосуванні його до ко-

жного з елементів А, В, С, то утворюється набір показників: Ка, Кв, Кс – 

коефіцієнти визначеності впливів, об'єктів і результатів. Дана сукуп-

ність показників може характеризувати клас, рівень і стан технічної за-

дачі, а їхній добуток дає коефіцієнт визначеності всієї задачі Kавс 

(Ка·Кв·Кс=Kавс). Чим вище К, тим тривіальніше технічна задача, тим 

менш винахідницькою вона є. Коли Kавс→1, ми маємо справу із самою 

звичайною інженерною задачею, усі компоненти якої, практично пов-

ністю визначені. 

Творчий рівень технічного рішення можна оцінювати по кілько-

сті проб і помилок, необхідних для знаходження потрібного варіанта. 

Тоді коефіцієнт визначеності К можна представити як величину,  зво-
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ротну кількості проб N: Ka=1/Na; Kв=1/Nв; Kс=1/Nc(Na – кількість варіа-

нтів перетворень; Nв   кількість варіантів об'єктів, матеріалів; Nc – кіль-

кість варіантів результатів, технічних параметрів). 

У міру відбраковування випробуваних варіантів, «порожніх 

проб», коефіцієнт визначеності задачі росте за рахунок зменшення чи-

сла варіантів, що залишилися. 

Практика рішення технічних задач показує, що людина, що засво-

їла основні існуючі прийоми і методи пошуку нових технічних рішень 

і має певний винахідницький досвід, користується не всіма прийомами 

і процедурами, що пропонують відомі методики, а лише їх окремими 

найбільш сильними розділами (блоками), розставленими в певній пос-

лідовності (вона може мінятися залежно від типу проблемної ситуації). 

Виробляється як би свій власний скорочений варіант «алгоритму». 

У той же час дослідження, проведені інженерами (винахідни-

ками), мають ряд загальних етапів, рис і використовуваних прийомів, 

що дозволяє представити процес рішення технічної задачі у вигляді 

схеми, що складає з декількох найбільш характерних частин (рис. А.1). 

 
Рис. А.1 – Схема циклу рішення технічної задачі. 
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Короткий зміст етапів рішення технічної задачі, і їхнє методоло-

гічне забезпечення представлено в табл. А.1. 

Таблиця А.1  

Основні етапи рішення технічної задачі і їхнє методологічне 

забезпечення 

Етап Найменування і зміст етапу Методологічні засоби 

0 Виявлення недоліку 

Аналіз технічних потреб спожи-

вачів і технічних можливостей 

системи, їхнє порівняння, фор-

мулювання протиріччя між 

ними. 

Узагальнений евристич-

ний алгоритм. 

Обернений мозковий 

штурм. 

1 Визначення доцільності рі-

шення Аналіз технічних, тех-

ніко-економічних, економічних, 

соціальних і інших показників 

виконуваної роботи; корисності 

і ефективності від усунення вад, 

можливих витрат на проведення 

роботи. 

Узагальнений евристич-

ний алгоритм. 

2 Аналіз надсистеми 

Виявлення зв'язків технічної си-

стеми з іншими системами, ана-

ліз сукупності цих систем на по-

чатковому і більш високих ієра-

рхічних рівнях. 

Морфологічний аналіз. 

Способи і методи систем-

ного аналізу. 

3 Аналіз системи і підсистем, ви-

бір задачі 

Визначення структури техніч-

ної системи і її елементів на різ-

них ієрархічних рівнях. Аналіз 

сукупності виникаючих техніч-

них задач, оцінка доцільності рі-

шення кожної з них, вибір конк-

ретного технічної задачі. 

Морфологічний аналіз. 

Способи і методи систем- 

ного аналізу. Побудова ло-

гічних ланцюгів причин- 

но-наслідкових зв'язків 

вад із їхніми причинами. 

Узагальнений евристич-

ний алгоритм. 
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4 Аналіз технічної задачі 

Аналіз структури об'єкту, побу-

дова його моделі, визначення 

можливостей його перетво-

рення. 

Узагальнений евристич-

ний алгоритм. 

Морфологічний аналіз. 

Способи і методи теорії 

подоби і моделювання, 

експериментальних і тео-

ретичних досліджень. 

5 Формулювання умов винахідни-

цької задачі 

Характеристика технічної сис-

теми і формулювання ідеаль-

ного результату, виявлення і 

уточнення технічного проти-

річчя. 

Узагальнений евристич-

ний алгоритм 

6 Пошук ідеї рішення 

Зіставлення винахідницької за-

дачі з вирішеними технічними 

задачами, пошук аналогів. Вибір 

шляхів досягнення ідеального 

результату і нових принципів 

дії. 

Фонд фізичних ефектів. 

Фонд технічних рішень. 

Фонд евристичних спосо-

бів і таблиці усунення тех-

нічного протиріччя. 

Узагальнений евристич-

ний алгоритм. 

Мозковий штурм. 

Синектика. 

Метод контрольних пи-

тань. 

Асоціативні методи по-

шуку технічних рішень. 

Морфологічний аналіз. 

7 Синтез нового технічного рі-

шення. Закріплення функцій, не-

обхідних для ідеї рішення 

(принципу дії), за елементами 

технічної системи і їхнє перет-

ворення 

Морфологічний аналіз. 

Синтез технічної системи 

із залученням матриці по-

тенційних змін властивос-

тей елементів системи. 

Узагальнений евристич-

ний алгоритм. 
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А.2 Постановка технічної задачі, формулювання умов та по-

шук ідеї рішення 

 

Коли можливості будь-якої технічної системи не відповідають 

(або не стануть у майбутньому відповідати) споживним потребам, то 

вона стає потенційним об'єктом рішення науково-технічної задачі, ціль 

якої  – усунення виявленої вади. 

При виявленні технічних вад зростаючу роль грають методи нау-

ково-технічного прогнозування, що дозволяють пророчити попит спо-

живачів, технічні можливості системи і невідповідність між ними в 

більш-менш віддаленому майбутньому, з «поправкою на час». Прогно-

зування – форма творчої діяльності, що дозволяє вчасно (з випереджен-

ням) поставити нові задачі і вирішити їх до моменту прояву вади. 

Слід відзначити, що успішний прогноз задач, які ще не  мають 

практичної важливості сьогодні, забезпечує, як правило, і новизну рі-

шень і полегшує їхній правовий захист. 

У зв'язку з існуванням певної структури технічної системи, їхньої 

сукупності і ієрархії, а також параметрів, що характеризують технічну 

і суспільну (потреб споживачів) системи, виникає ряд пов'язаних з 

ними і похідних від них систем: технічних вад і їхніх причин, задач і 

цілей. Вони також володіють відповідною технічним системам струк-

турою (елементами і зв'язками між ними) і ієрархією: якісь технічні 

вади і задачі є частками стосовно одного або декількох більш загаль-

них, але є і ще більш загальні, і  ще більш спеціальні. 

Вибір технічної задачі припускає попередній аналіз системи задач 

і у такій формі стає творчим етапом, від успіхів якого істотно залежить 

і кінцевий результат. 

Іноді задачі пропонуються у варіанті вже обраному кимось. На-

приклад, одна із задач: «Дахи від снігу очищають вручну лопатами, що 

трудомістко і небезпечно. Необхідно запропонувати механізм для очи-

щення дахів від снігу». При уважному аналізі виявляється, що ця задача 

походить не від вади, пов'язаної з ручною працею по очищенню, а від 

вихідної вади, властивої системі: по краях даху при таненні снігу утво-

рюється намерзлий лід (бурульки), що становить небезпеку для людей, 

що знаходяться унизу, а потала вода псує стіни під карнизом. 
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При цьому технічна задача щодо запобігання намерзлого льоду 

по краях даху є більш загальною стосовно спочатку сформульованого і 

породжує обхідні варіанти. 

Перевірка обхідних варіантів узагальненням, розглядом сукупно-

сті задач у надсистемі дозволяє усунути помилки, зроблені при форму-

люванні спеціальних задач, і знаходити ефективні шляхи рішення 

більш загальних проблем. 

У згаданому випадку, одним із правильних і вдалих рішень став 

спосіб видалення снігу з даху, по якому пропонується використовувати 

тепломережу в будинках з верхнім розведенням для обігріву даху (при 

цьому дах повинен бути похилим і з лійкою для відводу води). 

Тут ми зіштовхуємося з поняттям «обхідна задача» – тобто така, 

що випливає не з вихідної, спочатку сформульованої, а з більш загаль-

ної задачі, стосовно якої обидві вони є спеціальними (паралельними). 

Наочно обхідний шлях можна продемонструвати в такий спосіб. 

Допустимо, виявлена вада, її усунення це задача з211  (рис. А.2).  

 

 
Рис. А.2 – Система науково-технічних задач 
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Необхідно з'ясувати причину її появи, розглянути більш загальні 

задачі: з21, з2. Аналіз однієї з більш загальних задач, наприклад з2, роз-

криває інші спеціальні задачі і шляхи рішення проблеми, наприклад, 

такий «обхідний» шлях: з2→з22→з222→з2221. Причому цей шлях є «об-

хідним» стосовно вихідної (паралельної) задачі з221, але «прямим» сто-

совно більш загальної з2. 

Для того щоб представити систему технічних задач, необхідно, 

по-перше, «угледіти» структуру самої технічної системи і надсистеми, 

а також їхній технічний стан (можливості); по-друге, система своїх 

(споживачів) потреб і бажань; по-третє, зіставити ці дві системи і сфо-

рмулювати технічну ваду і задачу. 

При рішенні «прямих» і більш спеціальних задач зручно користу-

ватися методом виявлення причин технічних вад і побудови логічних 

ланцюгів причинно-наслідкових зв'язків вад з їхніми причинами. Ме-

тод, по суті справи, звичайний інженерний аналіз, при якому, поряд з 

логічними умоглядними дослідженнями системи, можуть проводитися 

більш глибокі, спеціальні експерименти і теоретичні дослідження. Для 

цього причина вади сама представляється вадою, у якої є одна або кі-

лька причин, і т.д. Якщо в процесі такого аналізу ми потрапляємо в си-

туацію, коли не можемо назвати причину вади, механізм її появи, то ця 

технічна задача перетворюється в наукову, ціль якої  – одержання но-

вих знань про об'єкт дослідження. 

У принципі кожна з ланок системи (рис. А.2) може бути узята як 

відправний пункт при рішенні технічної задачі, але важко назвати який-

небудь однозначний критерій вибору. Ним може бути швидкість і лег-

кість впровадження, ресурси часу і сил, можлива економія, поліпшення 

безпеки праці чи ін. 

Можна вибрати у якості задачі усунення першопричини виявле-

ної вади або елемент системи, з яким пов'язано найбільша кількісна 

зміна вади, але в кожному разі такому вибору передує докладний ана-

ліз. 
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