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17.11.2020 

Урок 14 

Тема уроку: Методи критичного мислення в проектній технології.  

Мета уроку: Засвоєння знань про найпоширеніші методи критичного 

мислення у сфері виробництва шляхом організації проектної технології; 

формування практичних умінь та навичок щодо використання методів 

критичного мислення, які використовуються у сфері виробництва, шляхом 

організації проектної технології. Розвивати логічне мислення, уяву, 

ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до 

людей, що виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до 

професій інженерів, конструкторів, дизайнерів тощо. 

Матеріали уроку: 

1. Морфологічний аналіз 

Морфологічний аналіз створений швейцарським астрофізиком Ф. 

Цвіккі у 30-х роках минулого століття, який він застосовував для розв’язку 

астрофізичних проблем і передбачив, завдяки йому, існування нейтронних 

зірок. 

Морфологія – це розділ біології, що вивчає форми і будову живих 

організмів без розгляду їх функціонування. Вивчення форми і будови 

об’єктів, запозичене з морфології, успішно застосовують для широкого кола 

задач, у тому числі, маркетингових, виробничих, що пов’язані із 

проектуванням та створенням нових товарів (об’єктів). Ідея морфологічного 

аналізу полягає в тому, щоб систематично охопити всі (або хоча б 

найголовніші) варіанти структури об’єкта проектування чи вдосконалення, з 

максимальним виключенням впливу випадковостей. 

Метод включає наступні кроки: 

1) вибирають об’єкт чи товар;  

2)складають список основних характеристик або частин об’єкта;  

3)для кожної характеристики або частини перераховуються варіанти їх 
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реалізації;  

4) обирають найбільш цікаві сполучення можливих варіантів реалізації 

всіх частин об’єкта.  

Для того, щоб більш повно уявити напрямок пошуку і всі можливі 

варіанти розв’язку, ознаки розташовують у вигляді таблиці, яку називають 

морфологічна матриця ( або ящик). Цей метод дає змогу винахіднику 

проводити чітко спрямований та системний аналіз проблеми, в результаті 

чого генерується максимальна кількість ідей, які не можливо створити, коли 

переглядають можливі варіанти розв’язків традиційним способом – спроб і 

помилок.  

Отже, суть методу полягає в тому, що виявляють декілька 

морфологічних (типових, видових, відмінних) ознак або параметрів, які є 

знаковими для даної задачі, і складають з них всі можливі сполучення.  

Наведемо приклад того, як можна обирати професію після завершення 

навчання у школі методом морфологічного аналізу.  

Нехай учня зацікавили три професії: а) архітектор, б) дизайнер одягу, 

в) авіаконструктор.  

Відповідно до методу морфологічного аналізу, розв’язок цієї задачі 

будемо проводити за наступним алгоритмом: 

1) Обираємо найбільш значимі параметри (для нашого учня) і 

записуємо їх у морфологічну таблицю (див рис) 

2) Потім записуємо – у другу колонку таблиці, – шкалу значимості у 

балах (експертні оцінки), за якою будемо оцінювати параметри. Для різних 

людей кількість параметрів та їх значення будуть різними, а значить і під час 

заповнення таблиці різними людьми одержують різний результат 

3) На завершення складаємо експертні оцінки по всім параметрам і за 

одержаною сумою балів, визначаємо який з варіантів є найбільш 

оптимальним.  

В нашому прикладі найбільш значимий параметр престижність 
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професії, на другому – величина заробітної плати, і на третьому – можливість 

працювати творчо, виявити свої здібності. Всі інші параметри будуть мати 

більш низьку оцінку.  

В межах обраних балів експертно оцінюють всі три професії і в 

результаті складання суми експертних оцінок по всіх параметрах визначаємо, 

що найбільш привабливою для нашого учня є професія дизайнер одягу.  

Незважаючи на ефективність методу він не дає змоги визначити чи всі 

можливі варіанти розглянуті і цим є подібним до традиційної проблеми всіх 

винахідників, що працюють за методом спроб і помилок.  

 

1. Метод випадковостей 

Метод випадковостей – це метод, що заснований на творчій 

пізнавальній активності винахідника у ході розв’язання проблем. Цей метод є 

вдосконаленим варіантом методу фокальних об’єктів. Від методу фокальних 

об’єктів він відрізняється тим, що дає більшу кількість поєднань фокального 

об’єкту із випадково обраними. Розширене поєднання понять досягається 

використанням синонімів об’єкта. 

Автором методу випадковостей вважають Генріха Буша – 

американського винахідника і розробника методів технічної творчості. 

Винахідник поставив перед собою досить складну задачу – розробити або 

вдосконалити такий спосіб розумового пошуку ідей, за умов повної 

відсутності джерел інформації.  

Асоціації це віддалені, а непрямі взаємозв’язки предметів і явищ 

дійсності, що виникають у свідомості людини на рівні відчуттів та уявлень, то 

встановлення цих зв’язків залежить від суб’єктивного досвіду людини, його 

індивідуальних нахилів та здібностей. Ланцюг асоціацій, який створюється 

спеціально, дає змогу охопити різні характеристики і несподівані можливості 

вдосконалюваного об’єкту.  

Наведемо приклад створення ланцюга асоціацій. Візьмемо для 
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створення ланцюга слово книжка. До чого подібна книжка? Що пов’язуємо з 

книжкою? Комусь це нагадає про інформацію. Інформацію і її збереження 

можна пов’язати з комп’ютером, комп’ютер – із всесвітньою мережею 

Інтернет. Отже ланцюг асоціацій може бути таким: книжка – інформація – 

комп’ютер – Інтернет і т.д.  

Генерування нових ідей шляхом почергового приєднання до елементів 

ланцюгів синонімів елементи ланцюгів асоціацій, наприклад: стілець з 

книжкою, крісло з комп’ютером і т.д.  

Вибір оптимального варіанту. З’ясовують, який об’єкт обрати для 

виготовлення, аналізують інші варіанти і приходять, наприклад до висновку, 

що оптимальним буде виготовлення крісла із місцем для розташування 

комп’ютера (ноутбука).  

 

3. Функціонально-вартісний аналіз 

Функціонально-вартісний аналіз був розроблений для зниження 

собівартості продукції за умов збереження її початкової якості.  

Цей метод дозволяє виявити втрати серійного виробництва і усунути їх 

причини.  

Основні положення функціонально-вартісного аналізу 

1. Резервом зниження собівартості продукції є зайві витрати.  

2. Зайві витрати пов'язані з недосконалістю конструкції виробів, 

технології їх виготовлення, неефективністю використовуваних матеріалів, 

помилкових рішень, концепцій.  

3. ФВА аналізу не стільки об'єкт, як функцію, яку він виконує.  

4. Завдання ФВА - досягнення функціональності об'єкту мінімальними 

витратами на користь як виробника так і споживача.  

5. Об'єктом ФВА можуть бути вироби, технології, виробничі, 

організаційні і інформаційні структури, а також окремі їх елементи або групи 

елементів.  

Отже, функціонально-вартісний аналіз – це метод системного 
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дослідження об’єкту (виробу, явища, технологічного процесу тощо), 

спрямований на зниження витрат під час його проектування, 

виробництва і експлуатації без втрат якості і корисності продукції 

(виробу) для споживача. Інакше кажучи ФВА – метод економії та 

бережливості.  

Основним завданням методу є визначення непродуктивних витрат або 

утримань під час виготовлення виробу, які не забезпечують якість, 

корисність, довговічність, зовнішнього вигляду чи інших вимог замовника 

продукції.  

ФВА пропонує такі послідовні процедури: 

� Вибір об’єкта аналізу; 

� Визначення функцій, які виконує об’єкт і його складові частини, 

їх вартісної оцінки; 

� Виявлення функціональних зон з найбільшими витратами; 

� Виявлення основних, допоміжних і непотрібних функцій об’єкта 

аналізу; 

� Розробка найбільш ефективних розв’язків для зниження 

матеріальних і трудових витрат і водночас збереження основних функцій 

об’єкта.  

Наведемо приклад використання ФВА. 

В Радянському союзі до початку другої світової війни був розроблено 

автомат ППД-40, конструкція якого вимагала складної і трудомісткої 

технології. В умовах блокадного Ленінграду у 1941 році був налагоджений 

випуск спрощеного автомата ППШ, який складався всього з 5-и деталей, що 

виготовлялись штамповкою. За цим самим принципом було спрощено випуск 

автоматів ППС. В результаті вага ППС знизилася вдвічі, а трудомісткість 

його виготовлення знизилася у багато разів. Так, на виготовлення ППС вага 

якого була 2,5 кг, витрачалось близько 8-и нормо-годин. Виготовляли його 

підлітки, жінки, люди похилого віку. У фашистській Германії автомат МП 
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39/40 (який у народі помилково називали «Шмайсер») мав вагу близько 5 кг, 

на його виготовлення йшло більше 120 нормо-годин висококваліфікованої 

праці. Різниця між цими зразками автоматичної зброї очевидна: МП 34/40 

мав надзвичайно велику дальнобійність (більше 2 км), яка була зовсім 

непотрібна у сутичках ближнього бою; ППС мав меншу дальнобійність, що й 

дозволило спростити його конструкцію, а відповідно конструкцію і 

трудомісткість та його виготовлення.  

 

4. Алгоритм розв’язку винахідницьких задач (АРВЗ)  

АРВЗ – спеціально розроблена технологія розв’язку складних проблем, 

в основі якої знаходиться теорія розв’язку винахідницьких задач, яку 

розробив Г.С. Альтшуллєр. Пригадаймо, що в основі будь-якої задачі 

знаходиться технічне протиріччя. Розв’язок задачі по суті має його виявити 

та усунути. Яка потреба у створенні теорії та відповідного алгоритму 

розв’язку винахідницьких задач? Чи недостатньо вже відомих методів – 

мозковий штурм, синектика, морфологічний аналіз та інші, щоб розв’язувати 

технічні протиріччя? 

Метод спроб і помилок – предтеча теорії розв’язку винахідницьких 

задач. 

Метод спроб і помилок – одна з перших і найбільш давніх серед 

технологій творчості. Розв’язуючи проблему і не маючи чіткого плану дій, 

тобто коли не маємо досвіду розв’язання даної проблеми, починаємо 

«експериментувати»: «А якщо зробити так? Не виходить? Ну, спробуймо ось 

так! Ні? То може..». Так працювали дослідники і науковці завжди, але 

сьогодні такий підхід є вкрай неефективним.  

Як показує практика, в більшості випадків, під час створення нових 

технік творчого пошуку (мозковий штурм та інші), намагались лише 

інтенсифікувати метод спроб і помилок. Першими та найбільш відомими у 

справі інтенсифікації цього методу були японці. Керівники більшості 

японських фірм залучали своїх працівників до всілякого обмірковування (у 
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вільний від роботи час) різних варіантів можливих розв’язків виробничих 

задач. Працівник фірми мусив весь час перебирати різні варіанти – на 

прогулянці, вдома, під час їжі – завжди і скрізь у вільний час! Тосабуро 

Наката привчив себе до постійного обмірковування скрізь де б він не був і 

через два роки винайшов кулькову ручку для письма, ставши національним 

героєм.  

 

Психологічна інерція - головна перешкода на шляху до винаходу.  

Основний недолік методу спроб і помилок та відповідних модифікацій 

– це по-перше повільне генерування нових ідей, а по-друге – відсутність 

захисту від психологічної інерції.  

Психологічна інерція виявляється у тому, що людина висуває 

тривіальні, стереотипні («заучені на пам'ять») розв’язки. Дія психологічної 

інерції гальмує виявлення найбільших оригінальних чи вдалих ідей під час 

розв’язування складних задач або ж спрямовує дослідника в інший бік 

пошуку. Однак інерція у мисленні і діях людини допомагає швидко 

реагувати не розмірковуючи. Наприклад, коли бачимо червоне світло 

світлофора, то як правило зупиняємось – це приклад позитивної дії 

психологічної інерції.  

Український дослідник з проблем розв’язування винахідницьких задач 

на прикладі змісту фізики, Віднічук Микола Анатолійович, відзначає, що для 

того аби керувати психологічною інерцією важливо розуміти у яких формах 

вона виявляється. Наведемо основні з тих, які пропонує вчений: 

1. Повне відкидання нової ідеї, за винятком коли це роблять свідомо та 

обґрунтовано. Приклад: коли до французького імператора з’явився 

винахідник Фултон і запропонував ідею заміни парусного флоту паровим, 

Наполеон наказав прогнати «шарлатана». В результаті паровий флот 

з’явився значно пізніше, а Англія, за оцінками істориків, не зазнала 

вторгнення. 

2. Прийняття на віру положень, висловлених авторитетними людьми. 
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Приклад: Аристотель, великий дослідник природи, написав в одному із своїх 

трактатів, що в мухи вісім ніг. Цьому вірили майже два тисячоліття, поки 

якийсь скептик-недовіра не перерахував ноги мухи. Їх виявилося шість. 

3. Під час створення принципово нових техніко-технологічних об’єктів 

використовуються старі принципи дії чи способи функціонування. 

Наприклад: 

- перший паровоз відштовхувався від землі “ногами”, приробленими 

ззаду. Інша модель мала зубчасті колеса і рухалася зубчастими рейками; 

- перші пароплави були весельними. Весла приводились в дію паровою 

машиною; 

- перший електродвигун був копією парового, тільки поршень рухали по 

черзі два електромагніти, які перемикались золотником; 

- сучасні поздовжньо-стругальні та шліфувальні верстати, які мають 

мікропроцесори та маніпулятори, працюють за принципом рубанка: один хід 

робочий, один – холостий. 

4. Невміння бачити можливість використання відомих розв ‘язків в 

інших галузях. 

Приклад: Генріх Герц, який відкрив радіохвилі, відкидав можливість їх 

застосування в техніці зв’язку: “І не сперечайтеся, я сам відкрив ці хвилі. 

Мені краще знати ”. 

 

5. Розв‘язування задач трафаретними способами. 

Приклад: Як колоти горіхи в умовах масового кондитерського 

виробництва? Ядра горіхів при цьому повинні залишатись цілими. 

Дана задача пропонувалася інженерам, студентам, школярам, 

науковцям. Всі запропоновані розв’язки були спрямовані в один бік: колоти 

горіхи пресом, молотаркою, вистрілювати ними тощо, тобто - створення 

великого молотка. Лише одиниці пропонують нетрадиційні розв’язки, 

наприклад: замочувати горіхи і швидко обсушувати при високій 

температурі: шкаралупа буде тріскатися, а ядро залишиться цілим. 



 

Психологічна іне

винахідницьких задач 

зменшувати негативн

формулювати умову з

виявляючи протиріччя 

АРВЗ – алгоритм

на відповідній теорії

полягає в наступному:

1)Формулюють в

уточнюють її, врахову

Складові об’єкти з як

системою 

2)Чітко визначаю

умови задачі. 

3) формулюють 

реальної технічної сист

усунення протиріч.  

4)Технічне про

розв’язування винахідн

необхідно створити мо

Модель задачі 

термінології технічна с

між якими створює тех

Приклад. При 

розтягують електро

розрахункової темпер

властивості. Як усунут

Модель задачі. 

нагріти дріт до 70

на інерція може бути використана під 

задач і разом з тим необхідно навчатись 

ативний вплив. Для цього Альтшул

ову задачі звільняючи її від традицій

річчя працювати над тим щоб його усунут

оритм розв’язування винахідницьких з

теорії. Суть теорії розв’язування вина

ому: 

ють вихідну задачу в загальному вигляд

раховуючи технічні розв'язки в даній 

 з яких складається умова задачі нази

значають і формулюють технічне прот

ють ідеальний кінцевий результат, вияв

ї системи і усувають його за допомогою

 протиріччя усувають за допом

нахідницьких задач (АВРЗ), за правилам

модель задачі. 

 - максимально спрощена і звільнен

ічна система, складається лише з тих ел

є технічне протиріччя.  

ри виготовленні залізобетону др

тротермічним способом. Але при

ператури (700°С) арматура втрач

унути даний недолік? 

 Дані: металева арматура (дріт) і те

о 700°С, він отримає необхідне 
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а під час розв’язування 

атись її розрізняти, щоб 

ьтшулєр запропонував 

диційної термінології і 

усунути. 

ьких задач ґрунтується 

 винахідницьких задач 

вигляді. Опрацьовують і 

аній та інших галузях. 

і називають технічною 

 протиріччя для даної 

, виявляють протиріччя 

огою типових прийомів 

допомогою алгоритму 

авилами якого спочатку 

ільнена від спеціальної 

тих елементів, конфлікт 

дротяну арматуру 

при нагріванні до 

рачає свої механічні 

) і теплове поле. Якщо 



 

видовження, але втрат

термінологія ("електр

елементи системи (залі

достатні для формуванн

Винахідницька з

покращання тієї чи ін

виглядає як вдосконале

об’єкта, який має принц

В основі такого о

створення нового винах

подолання технічного 

виробу. 

Приклад 

Необхідно запроп

клавішу блокує всі інші

Розв’язок 

Відповідно до 

спочатку сформулюва

систему, виділивши в

таким чином, щоб при 

задачі технічне 

протиріччя полягає в 

тому, що будь-яка 

клавіша може бути 

натиснотую і водночас

цього повинен бути ме

даної технічної систем

блокуючого механізму:

який не дасть змогу на

 втратить міцність. В моделі задачі усув

електротермічний спосіб", "арматура")

и (залізобетон), залишено лише ті елемен

ування протиріччя.  

ька задача виникає внаслідок виникн

чи іншої конкретної технічної системи

коналення або виготовлення технічного а

 принципово нові або вдосконалені характ

кого об’єкта лежить розв’язок технічного

 винаходу (розв’язання винахідницької за

ного протиріччя під час виготовлення а

пропонувати механізм, який  під час н

інші.  

 до теорії розв’язку винахідницьких 

улювати умову задачі розглянувши об

ши в ній основні елементи. Клавіші м

б при натисканні однієї клавіші інші не п

нічне 

гає в 

яка 

бути 

ночас, інша будь-яка не повинна натиск

механізм. Інакше кажучи формулюєм

системи, яка складається з двох елем

нізму: необхідно сконструювати блокув

гу натискати одночасно дві клавіші. 
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і усувається спеціальна 

тура"), усунуто зайві 

лементи, які необхідні і 

иникнення необхідності 

стеми. На практиці це 

ного або технологічного 

характеристики.  

чного протиріччя. Отже, 

ької задачі) зводиться до 

ення або вдосконалення 

ас натискання на одну 

ьких задач необхідно 

и об’єкт, як технічну 

віші мають взаємодіяти 

і не працювали. В даній 

натискатись. Розв’язком 

люємо умову задачі для 

 елементів – клавіші і 

окувальний механізм, 

і.  
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Нижче наведено графічне зображення, з якого добре видно розв’язок 

задачі.  

Пристрій для блокування клавіш виконується у вигляді трубки з 

прорізами, які розташовані під клавішами. Трубку заповнюють кульками. 

Відстань між боковими кришками трубки підібрано так, щоб кульки можна 

розсунути лише на ширину однієї клавіші. Якщо одна клавіша опущена, то 

інші кульки притиснуті одна до одної, і другу клавішу опустити неможна.  

Зрозуміло, що можуть бути й інші варіанти розв’язку цієї 

винахідницької задачі.  

Ви познайомились з основними методами творчого розв’язку 

винахідницьких задач. Однак необхідно зауважити що використовуючи 

певний метод треба знати, який кінцевий результат нам необхідно одержати. 

Всі розглядувані методи можна поділити на алгоритмічні та неалгоритмічні. 

Алгоритмічні представлені одним системним методом – АРВЗ. 

Неалгоритмічні – це метод мозкового штурму, синектика, морфологічний 

аналіз та ін. Як ми вже відзначали раніше всі неалгоритмічні методи по суті є 

вдосконаленим варіантом методу спроб і помилок, і основна їх дія 

спрямована на збільшення варіантів розв’язку задачі. АРВЗ на відміну від 

цих методів відбирає не будь-яку кількість варіантів, а одне чи декілька 

найбільш сильних розв’язків і відразу відкидаються (не розглядаються 

зовсім) всі інші варіанти.  

Домашнє завдання: 

Дозаповніть таблицю  

переваги і недоліки методів 

Переваги Недоліки 

Неалгоритмічні методи 

Розв’язуються відносно прості задачі 
Малоефективні під час розв’язування 

складних задач 

Збільшують кількість нових ідей  
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Доступні для засвоєння і 

використання 

Не знаходять свого системного 

використання в умовах українського 

виробництва 

 
Не вдосконалюють ідеї на якісному 

рівні 

  

Алгоритмічний метод 

Дає змогу розв’язувати конкретні 

задачі і прогнозувати розвиток 

техніки і технологій. 

Метод ґрунтується на складній теорії 

і має відповідно складну структуру, 

тому є малодоступним для повного 

засвоєння 

 
Потребує від дослідника постійних 

тренувань для підтримання форми 

 

Розв’язок задачі виглядає як ідея а не 

чітка структура дій, що власне 

характерно і для неалгоритмічних 

методів. 

  

Значно прискорює процес розв’язку 

будь-якої задачі або технічного 

протиріччя 

 

 

 

Завдання скинути на адресу olia.dubina2017@gmail.com  

 У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я.  

 


