


В середині 50-х років Уїльям Гордон (США) 

запропонував  новий метод пошуку  творчих  

рішень,  названий синектика.

У перекладі з грецького слово 

"синектика" -

«поєднання різнорідних 

елемент ів». 

Уїльям Гордон

50-і рокі



(грец. analogia - відповідність) – подібність, 

схожість у цілому відмінних предметів, 

явищ за певними властивостями, ознаками 

або відношеннями.

У перекладі з грецького –

«поєднання різнорідних елементів".  

Синектори при роботі використовують аналогії.



Максимальний «розгін» мислення, 

у купі зі зменшенням впливу 

психологічної інерції.

Активація нашого творчого

мислення, подолання звичних

шаблонів. 

Метод заснований на властивості мозку

встановлювати асоціативні зв'язки між словами, 

поняттями, почуттями, емоціями, думками, 

враженнями і т.п.



Суть методу полягає в тому, що розв'язок проблеми

здійснюють за допомогою «мозкового штурму» з

використання аналогій із різних галузей знань або

досліджують (розглядають) об'єкт у змінених

умовах, навіть фантастичних.

Ціль:
удосконалити водні 

лижі
Пошук аналогів...



Метод заснований на властивості мозку встановлювати асоціативні 

зв'язки : зв'язки між словами, поняттями, відчуттями, думками. 

Окреме слово, спостереження можуть викликати в свідомості 

відтворення раніше пережитого, і "включити" інформацію минулого 

досвіду для вирішення поставленого завдання.  Тому аналогія - хороший 

збудник асоціацій, які стимулюють творчі можливості. 



- це коли отримане з розгляду об'єкту знання  

переноситься на менш вивчений об'єкт, схожий 

по істотних властивостях;

-приклад  аналогії в техніці:  багато технічних 

об'єктів побудовано по аналогії з біологічними 

Конструкцію лопастей
вертольота "перейняли“ у 

бабки

Конструкція 
крил літака – це 
аналогія до крил 

птаха





ПАПА МАМА



- это

Інформаційні потоки в мережі Інтернет, зв'язок Інтернет -

ресурсів на основі переплетення гіперпосилань представляють 

по аналогії з природним об'єктом - павутиною.

Інтернет - павутина



- это

Людина володіє інтелектом

По аналогії з можливостями, властивостями людського 

інтелекту розробляються різні комп'ютерні системи, системи

штучного інтелекту. Так комп'ютер прагнуть зробити усе більш 

"інтелектуальним".

По аналогії з людським інтелектом 
намагаються розробити 
інтелектуальний   ПК
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Пряма Особиста ФантастичнаСимволічна

Проблема чи 
об'єкт 

порівнюється з 
аналогічною 
проблемою 
(об'єктом) з 
іншої галузі

Ототожнення 
себе з 

технічним 
об'єктом 

У 
парадоксальній 
або незвичній 

формі 
визначають суть 
певного поняття

В умову задачі 
вводять деякі 
фантастичні 

засоби чи умови, 
які допоможуть 

розв'язати 
задачу.



Досліджувана проблема чи об'єкт порівнюється з аналогічною

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

об'єктом живої природи. Під час застосування прямої аналогії

робиться також спроба використання вже готових розв'язків з

інших галузей виробничої діяльності або живої природи.



Розв'язуючи задачу, синектор уявляє себе об'єктом чи 

процесом, намагається відчути ситуацію й усвідомити, яким 

чином він би діяв у даних умовах



Потрібно в парадоксальній формі описати об'єкт, відобразивши його суть. 

Опис повинен складатися з 2-3 слів (прикметник і іменник), і одне слово 

суперечить за змістом іншому слову, тобто зв'язок між словами повинен 

містити в собі щось несподіване, дивне. Наприклад: 

Ключове слово Визначення

Сигарета→ Твердий дим

Вентилятор → Мокрий вітер, живий вітер, кольоровий вітер

Вогнище→ Видима теплота, тверде вогнище, мокре вогнище

Книга→ мовчазний оповідач, оповідання без сторінок

Часто образні символічні аналогії підказують технічне рішення.



В умову задачі 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 у реальних умовах досягти позитивного результату.



Вміння

абстрагу-

ватися

Нестримна

фантазія







Методы решения творческих задач

СИНЕКТИКА – це 

професійний  мозковий 

штурм, з використанням 

аналогій із різних галузей 

знань, або дослідження 

об'єкту у змінених умовах, 

навіть фантастичних.


