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30.03.2022 

Урок 7 

Тема уроку: Методи творчого мислення в проєктній технології  

Мета уроку:  

- Засвоєння знань про методи творчого мислення в проектній 

технології; 

- формування практичних умінь та навичок щодо створення нових 

винаходів.  

- Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу.  

- Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, що 

виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професії 

винахідника. 

Матеріали уроку: 

1. Мозковий штурм (brain-storming) 

Серед найбільш ефективних методів творчого пошуку вважають метод 

мозкової атаки чи мозковий штурм. Метод полягає в тому, що над проблемою 

працює не одна людина а група чи колектив. При чому кожен має право сказати 

будь-яку ідею з приводу обговорюваного питання. Інша група, окремо розглядає 

всі висловлені ідеї і відбирає найбільш цінні для розв’язку проблеми. Мозковий 

штурм дає змогу об'єднати в процесі роботи різних людей, максимально 

використати їх творчі здібності. 

Суть методу мозкового штурму ґрунтується на тому, що під час 

колективного висловлювання думок, без їхньої оцінки або цензури, 

одержують більше цінних пропозицій щодо розв’язку проблемної задачі ніж у 

випадку індивідуальної роботи кожного учасника окремо від усієї групи.  

Метод мозкового штурму офіційно був винайдений Алексом Ф. Осборном у 

1953 році. Працюючи над розробкою свого методу А. Осборн, виходив з 

припущення, що однією з основних перешкод для подолання психологічної 

інерції і народження нових ідей є «страх оцінки»: люди часто не висловлюють в 
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голос неординарні ідеї із-за боязні зустріти скептичне або навіть вороже 

ставлення до них з боку колег, керівництва. 

Отже, основна метода творчого пошуку А. Осборна ґрунтувалась на двох 

основних ідеях – «відтермінування вироку для ідеї» та «з кількості народжується 

якість». На основі цих положень розгляньте план дій за методом мозкового 

штурму: 

  

Мал. 16. План-схема з проведення мозкового штурму 

 

Основні правила проведення мозкового штурму 

1. Проблемне завдання послідовно розв’язують дві групи. Перша група 

– генератори (висувають різні ідеї), друга – експерти (аналізують та 

здійснюють цензуру запропонованим ідеям). Як правило генераторів може 

бути більше ніж експертів, оскільки важливо, щоб ідей було якомога більше. 

Під час підготовки до проведення штурму проводять тести для формування 

груп генераторів та експертів. Люди здатні до абстрагування, у яких добре 

розвинуто фантазія та образне мислення – більше підходять до виконання 

ролі генераторів. Експерти – це люди, які мають необхідний об’єм знань у 

певній галузі, з якою пов’язана проблема, мають відповідний аналітичний 

склад мислення тощо.  

2. Головуючий (керівник штурму) ясно і лаконічно формулює зміст 

проблемного завдання (не заглиблюючись у деталі). Проблемне завдання 

Підготовка до штурму

Відібрати групу учасників для 

генерації ідей

Оцінка (експертиза) ідей

Зафіксувати запропоновані ідеї, 

здійснити їх  аналіз та оцінити

Генерація ідей

Під час генерації ідей забороняється будь-яку з висловлених критикувати. 

Доводять до свідомості учасників, що приймаються ідеї будь-які: 

фантастичні, жартівливі тощо. Крім того, що до уваги приймаються будь-які 

ідеї,  їх має бути якомога більше. 
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штурмують 20-30 хв – генератори висловлюють свої ідеї та пропозиції.  

3. Висловлені ідеї не критикують і не обговорюють навіть якщо вони 

нереальні, жартівливі чи помилкові. Забороненою є також прихована критика 

– у вигляді скептичних усмішок, міміки, жестів. Експерти лише записують всі 

без виключення ідеї, який би дивний вигляд чи комбінацію вони не мали.  

4. У ході штурму між всіма учасниками має бути доброзичлива 

співпраця. Для цього необхідно, щоб ідея висунута одним учасником штурму, 

відразу підтримувалась і розвивалась іншими. Також можна комбінувати 

декілька ідей в одну, і розвивати її далі тощо. Всі учасники мають забути за 

індивідуальні рішення – розв’язок проблеми має бути лише колективним.  

5. Експертизу та відбір ідей після завершення штурму слід проводити 

уважно – не залишати без докладного розгляду жодної. Неможна відразу без 

обмірковування виносити вирок – вважати ідею несерйозною чи 

класифікувати її як жарт. Експерти мають добре обґрунтовувати чому від 

такої ідеї необхідно відмовитись? 

6. Керує процесом штурму головуючий, який забезпечує дотримання 

всіх правил. Він має право зупиняти процес на будь-якій його стадії якщо 

порушуються правила. Керівник особливо уважно повинен слідкувати за тим, 

щоб генераторами не висловлювались раціональні ідеї. Для цього він може 

сам запропонувати декілька фантастичних ідей. Також до завдань 

головуючого входить підтримувати постійний потік ідей. Для цього він 

повинен ставити допоміжні запитання, можна використовувати списки 

контрольних запитань запропонованих А. Осборном та іншими авторами 

(див. додаток). Головуючий повинен добре знати правила та всі етапи 

проведення штурму, бути обізнаним з відповідною літературою.  

Універсальність методу мозкового штурму дозволяє з його допомогою 

розглядати будь-яку проблему, у будь-якій практичній діяльності людини. Це 

можуть бути проблеми з галузі організації виробництва, сфери обслуговування, 

бізнесу, економіки чи соціології і т.д.  
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2. Синектика 

Досліджуючи метод мозкового штурму з’ясували, що колективне мислення 

дає на 70 відсотків більше нових ідей, ніж сума індивідуальних мислень. Тому 

дослідники продовжили роботу, розпочату А. Осборном, з вдосконалення 

методів колективного мислення. Це дозволило створити більш ефективні методи 

і технології творчого пошуку ідей. Яскравим прикладом цього є синектика – 

найефективніша техніка розв'язування винахідницьких задач в зарубіжній 

практиці. 

Синектика – це техніка розв’язування спірних питань, стимулювання 

процесу мислення у бік несподіваних і випадкових рішень. Авторство 

синектики, як відомо на сьогоднішній день, приписують В. Гордону, який 

опублікував її основні положення у 1961 році.  

В загальних рисах мета синектики: робити незвичайне звичним і 

перетворювати звичне у незвичайне.  

Синектику досить часто порівнюють з мозковим штурмом. Це пояснюється 

тим, що по суті – це і є мозковий штурм, який здійснюється постійно діючими 

групами людей (на відміну від мозкового штурму де учасники – звичайні люди 

за професією, досить часто не підготовлені до формування творчих ідей). Отже, 

синектика проводиться постійно працюючими групами – 5-7 чоловік 

(синекторів) у кожній. Синектори проходять спеціальний відбір та відповідне 

навчання. Такі групи, накопичуючи прийоми, досвід, функціонують більш 

успішно та професійно, ніж випадково зібраний колектив для мозкового штурму.  

Основний інструмент синектики – аналогія.  

Аналогія – це подібність, відповідність двох предметів або явищ (процесів) 

за певними властивостями, ознаками, функціонуванням тощо. Наприклад, в 

будуванні літака, конструкція його крил – це аналогія до крил птаха. Взагалі 

кажучи переважна більшість технічних об’єктів побудована за аналогією до 

природних. У фундаментальних науках досить часто аналогію використовують 
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як спосіб дослідження чи опису певних систем, як от: у фізиці будова атома 

представлена за аналогією до будови Сонячної системи і т.д. 

Суть методу синектики полягає в тому, що розв’язок проблеми 

здійснюють мозковим штурмом з використанням аналогій у різних галузях 

знань або досліджують (розглядають) об’єкт у змінених умовах, навіть 

фантастичних.  

Під час генерування ідей використовують чотири типи аналогій. 

Пряма аналогія – досліджувана проблема чи об’єкт порівнюється з 

аналогічною проблемою (об'єктом) з іншої галузі техніки чи системи знань або з 

об'єктом із живої природи. Під час використання прямої аналогії робиться, 

також, спроба використання вже готових розв'язків з інших галузей виробничої 

діяльності або живої природи. Так, для удосконалення процесу фарбування 

меблів, застосування прямої аналогії може полягати в тому, щоб розглянути, як 

забарвлюються мінерали, квіти, птахи тощо.  

Символічна аналогія – у парадоксальній незвичній формі визначають суть 

певного поняття. Таке відображення чи визначення повинно носити 

несподіваний характер (див. табл. 8)    

Таблиця 8 

Поняття, 

яке визначають 

Визначення 

Вентилятор Мокрий вітер, кольоровий вітер, живий вітер 

Книжка Мовчазний оповідач, оповідання без сторінок 

Корабель Летючий корабель, виплив з неба, важкий корабель 

Вогнище Холодне вогнище, тверде вогнище, мокре вогнище, 

видима теплота 

Хмаринка Легка важкість, повітряна вода, непрозора пустота 

 

Особиста аналогія – ототожнення себе з технічним об’єктом, 

досліджуваним явищем або процесом. Розв'язуючи задачу, синектор уявляє себе 
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об'єктом чи процесом, намагається відчути ситуацію і усвідомити, як би він діяв 

в даних умовах. 

Фантастична аналогія – вводять деякі фантастичні засоби чи умови, які 

допоможуть розв’язати задачу. Припускаючи фантастичну умову з одного боку, 

намагаються дати відповідь на запитання «Як зміниться проблемна ситуація у 

зв’язку з новими умовами?». Коли вдається чітко уявити і сформулювати 

«змінену ситуацію» стане очевидно, як необхідно діяти, щоб в реальних умовах 

досягти позитивного результату.  

Приклад. Трубопроводом рухається пульпа - вода з частинками руди. 

Трубопровід в місцях згину швидко зношується внаслідок ударів частинок 

залізної руди у внутрішні стінки труби. Як забезпечити захист згинів 

трубопроводу від швидкого зношування? 

Розв'язуючи дану задачу за допомогою методу синектики, потрібно 

розглянути, як розв'язується така ж задача в інших галузях техніки (пряма 

аналогія), наприклад, як захищають елементи гідроконструкцій при гідро 

транспортуванні інших матеріалів, зокрема, руд. Синектори проаналізують, як 

захищаються від пошкоджень рослини, зокрема дерева, стравоходи риб та інших 

представників фауни, які харчуються "колючою" їжею тощо. 

Домашне завдання: 

Тема: Методи створення нових ідей 

Завдання 

Використовуючи метод мозкового штурму виконайте наступні вправи: 

1) У більшості фантастичних оповіданнях та кінофільмах людині додають 

певні властивості: літати без апаратів, підніматись у небо лише зусиллям волі, 

читати думки на відстані, миттєво змінювати свою зовнішність, дихати під 

водою, проходити крізь стіни і т.д. 

Придумайте нові властивості для людини і складіть відповідні списки таких 

властивостей. 

2) Запропонуйте, як одержати велику кількість води з роси? 
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3) Після дощу поверхня землі чорніє, а підсихаючи, світліє. Також 

помітили, що над предметами, які неглибоко знаходяться в ґрунті, поверхня 

висихає швидше. На які думки чи ідеї наводять вас ці спостереження? Шляхом 

колективного обговорення складіть список ідей.  

4) Завдання скинути на адресу olia.dubina2017@gmail.com  

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

 

 

 

 

 

  


