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1 Анотація курсу та Веб-сайт його розміщення 

Творчий підхід до життєвих і виробничих завдань вимагає постійного розвитку, 

тренування здатностей, вмінь аналізувати обставини, ставити правильні цілі і знаходити 

нестандартні шляхи їх досягнення за допомогою чіткої програми своїх дій. Навчальна 

дисципліна «Основи технічної творчості» допомагає оволодіти системою знань про технічну 

творчість, прийомами моделювання та конструювання технічних об'єктів, методикою 

отримання нестандартних технічних рішень здобувачами ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі 

спеціальності 208 Агроінженерія. 

 Веб-сайт курсу http://nip.tsatu.edu.ua/course/search.php?search=ОТТ 

Примітка – для входу на портал потрібен логін і пароль. 

 

2 Мета викладання дисципліни «Основи технічної творчості» полягає у набутті 

студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для вирішення творчо-конструкторських 

завдань під час професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням сучасних методів і 

прийомів вирішення технічних завдань.  

 

3 Завдання вивчення дисципліни: 

- формування у студентів творчого підходу до вирішення проблем в будь-якій сфері 

діяльності;  

- ознайомлення з методами активізації мислення при вирішенні творчих задач, 

сучасними методами пошуку нових технічних рішень, з основами теорії розв'язування 

винахідницьких задач;  

- освоєння принципів, методів і послідовності проектування, конструювання або 

модернізації технічних об'єктів;  

- подальший розвиток у студентів умінь розробки і виконання технічної 

конструкторської документації відповідно до ЄСКД, застосування методів технічної 

творчості при дипломному проектуванні. 

 

4 Результати навчання 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  філософські аспекти технічної творчості; психологічні особливості творчої 

людини; види рішень у галузі технічної творчості; існуючі методи пошуку нових творчих 

рішень; методи психологічної активізації творчості; закони розвитку технічних систем; 

прийоми усунення технічних суперечностей; алгоритм розв’язування винахідницьких 

завдань; основи функціонально-вартісного аналізу; стадії і методи проектування і  

конструювання технічних засобів, зміст  робіт, що виконуються під час конструювання та 

проектування технічних засобів, основні види конструкторських документів, що 

розробляються під час конструювання; форму надання власних технічних розробок в 

дипломних проектах;   

 

вміти: формулювати творчу задачу; використовувати сучасні методи пошуку нових 

технічних ідей і вирішень винахідницьких задач; проводити пошук нових технічних рішень 

за допомогою морфологічного аналізу; розв’язувати задачі за допомогою законів розвитку 

технічних систем та інструментів теорії розв'язування винахідницьких задач; користуватися 

прийомами та способами активізації творчості; проектувати засоби технічного оснащення 

під час курсового і дипломного проектування, розробляти та оформлювати конструкторську  

документацію, оформлювати заявку на винахід або раціоналізаторську пропозицію. 

5 Пререквізити (Prerequisite) 
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Виклад дисципліни “Основи технічної творчості" опирається на цикл загально-

технічних дисциплін: "Фізика", “Електротехніка», "Деталі машин", “Матеріалознавство і 

технологія конструктивних матеріалів", "Сільськогосподарські машини”, «Трактори і 

автомобілі», «Гідравліка». 

 

6 Постреквизиты (Postrequisite) 

Дисципліни, для вивчення яких потрібні знання, уміння й навички, що здобуваються 

по завершенню вивчення дисципліни: “Сільськогосподарські машини (розрахунковий курс)”, 

“Трактори та автомобілі (розрахунковий курс)”, “Машини, обладнання та їх використання в 

АПВ”,  “Ремонт машин та обладнання”, курсове та дипломне проектування. 

 

7 Інформація про викладача  

Дашивець Галина Іванівна, к.т.н., доцент кафедри ТСС АПК 

galyna.dashyvets@tsatu.edu.ua 

Консультації щотижня: середа 15.30-17.00. 

 Галузь наукових інтересів: 

- обґрунтування способів, робочих процесів, конструктивних параметрів обладнання 

для очищення об'єктів ремонту; 

- методи прийняття нових технічних рішень. 

http://www.tsatu.edu.ua/tstt/people/ dashyvec-halyna-ivanivna / 

 

 

8 Структура курсу та форма контролю знань 

У структурі курсу вказані перелік тем, тривалість занять (курсу), форма контролю та 

оцінювання по кожній складовій освітнього процесу і графік підсумкового модульного 

контролю. 

 

Номер 

тижня  
Вид занять  

Тема заняття або  

завдання  

на самостійну роботу  

Кількість  

годин 
балів 

лекц. лаб. прак. СРС 

Змістовий  модуль  1.   Теоретичні основи технічної творчості 

1  

Лекція 1 

Технічна творчість – 

діяльність, процес і 

результат 

2 – – – – 

Практичне 

заняття 1 

Морфологічний аналіз і 

синтез технічної системи 
– – 2 – 5 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до практичного 

заняття 1 
– – – 10 3 

2 

Практичне 

заняття 1 

(продовження) 

Морфологічний аналіз і 

синтез технічної системи 
  2  5 

Самостійна 

робота 2 

Вивчення теми «Історія 

винахідництва. Колективна 

творча діяльність» 

   10 3 

mailto:galyna.dashyvets@tsatu.edu.ua
http://www.tsatu.edu.ua/tstt/people/%20/
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Номер 

тижня  
Вид занять  

Тема заняття або  

завдання  

на самостійну роботу  

Кількість  

годин 
балів 

лекц. лаб. прак. СРС 

3  

Лекція 2 

Методи активізації 

мислення при вирішенні 

творчих завдань 

2 – – – – 

Практичне 

заняття 2 

Оцінка економічної  

ефективності  технічного  

переозброєння  

підприємства  

– – 2 – 5 

Самостійна 

робота 3 

Підготовка до практичного 

заняття 2 
– – – 10 3 

4 
Виробнича 

практика 
– – – – – – 

5  

Лекція 3  
Системний підхід в  творчо-

конструкторській діяльності 
2 – – – – 

Практичне 

заняття 3 

Функціонально-вартісний 

аналіз технічних систем 
– – 2 – 5 

Самостійна 

робота 3 

Підготовка до практичного 

заняття 3 
– – – 10 3 

6 

Практичне 

заняття 3 

(продовження) 

Функціонально-вартісний 

аналіз технічних систем 
  2  5 

Самостійна 

робота 5 

Вивчення теми «Постановка 

задач в технічній творчості» 
   10 3 

7-8 

Самостійна 

робота 6 
Підготовка до ПМК 1 – – – 10 – 

ПМК 1  
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
– – – – 10 

Всього за змістовий модуль − 76 год. 6 – 10 60 50 

 

Змістовий модуль 2   Основи творчо-конструкторської діяльності 

9 

Лекція 4 

Теорія розв'язування 

винахідницьких задач.  

Функціональний аналіз 

2 – – – – 

Практичне 

заняття 4 

Забезпечення надійності 

технічних систем 

резервуванням 

– – 2 – 5 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до практичного 

заняття 4 
– – – 12 3 
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Номер 

тижня  
Вид занять  

Тема заняття або  

завдання  

на самостійну роботу  

Кількість  

годин 
балів 

лекц. лаб. прак. СРС 

10 

Практичне 

заняття 4 

(продовження) 

Забезпечення надійності 

технічних систем 

резервуванням 

  2  5 

Самостійна 

робота 5 

Вивчення теми «Закони 

розвитку технічних систем» 
   12 3 

11 

Лекція 5 
Основи проектування і 

конструювання обладнання 
2 – – – – 

Практичне 

заняття 5 

Складання кінематичної 

схеми технічного об’єкту 
– – 2 – 5 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до практичного 

заняття 5 
– – – 12 3 

12 

Практичне 

заняття 5 

(продовження) 

Складання кінематичної 

схеми технічного об’єкту 
  2  5 

12 
Самостійна 

робота 6  

Вивчення теми 

«Послідовність складання 

заявки на винахід (корисну 

модель)» 

   12 3 

13 

Практичне 

заняття 5 

(продовження) 

Складання кінематичної 

схеми технічного об’єкту 
  2  5 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до ПМК 2 та 

олімпіади 
– – – 12 3 

14-15 ПМК 2  
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
– – – – 10 

Всього за змістовий модуль – 74 год. 4 – 10 60 50 

Диференційований залік  – 

Всього з навчальної дисципліни – 150 год. 10 – 20 120 100 

 

 

 Поточний контроль успішності здобувачів ВО – проводиться на поточних заняттях 

відповідно до розкладу у вигляді усного контролю, тестового контролю або розв’язування 

проблемних ситуацій тощо.  

 Підсумковий модульний контроль здійснюється відповідно до модульної освітньої 

програми, академічного календаря і затверджених навчальних програм з дисципліни, 

розроблених на основі ОПП (ОНП) спеціальності у формі тестування. 

Основні вимоги до контролю знань наведені у Положенні про оцінювання знань 

здобувачів ВО ТДАТУ. 
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9 Методи та форми навчання викладання 

 Лекції (проблемні й оглядові), робота з малими групами, опитування, завдання, 

практичні заняття, форум. Для забезпечення цього процесу для студентів підготовлені різні 

матеріали такі як роздаткові матеріали, презентації, заняття із застосуванням 

телекомунікаційної техніки, дослідницькі методи,  робота в Internet аудиторіях – електронні 

лекції, практичні роботи, ін. 

 

10 Політика курсу 

 Для одержання високого рейтингу необхідно виконувати наступні умови:   

- не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; 

- систематично брати активну участь у навчальному процесі;  

- чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; 

- не займатися сторонніми справами на заняттях;  

 - вислухувати відповіді товаришів, з повагою ставитися до думки інших членів 

колективу; 

 - приймати активну участь у науково-дослідній роботі студентів; 

 - виключати мобільний телефон під час занять і під час контролю знань; 

 - вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; 

- відпрацьовувати пропущені заняття; 

- дотримуватись академічної доброчесності. 

 

 11 Шкала оцінок 

Дисципліна «Основи технічної творчості», оцінюється за 100-бальною шкалою.  

 Переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали у національну та шкалу ЄКТС 

здійснюється у наступному порядку: 

 

Шкала  

рейтингу 

ТДАТУ 

Оцінка 

за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен або диференційований залік 

90-100 A 5 (відмінно) 

82-89 B 
4 (добре)  

75-81 C 

67-74 D 
3 (задовільно)  

60-66 E 

35-59 FX 
2 (незадовільно) 

(з можливістю повторного перескладання) 

0-34 F 
2 (незадовільно) 

(з обов’язковим повторним вивченням курсу) 

 

 

2.2.12 Рекомендована література та  інформаційні ресурси 

Рекомендована література: 

1. Строітєлев І.О. Основи науково-технічної творчості / І.О. Строітєлев, 

В.В. Лебедєв, І.Ф. Червоний. – Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної 

академії, 2008. – 132 с. 

2. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества: учебн. пособие для студентов 

втузов / А.И. Половинкин.  −  М.: Машиностроение, 1988. − 368 с. 
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Кафедра технічного сервісу та систем в АПК 

Силабус «Основи технічної творчості» 2020-2021 н.р. 3 курс 1 семестр АІ. 
 

3. Чус А.В. Основы технического творчества / А.В. Чус, В.Н. Данченко. − К.: Вища 

школа, 1983. – 184 с. 

4. Ростовський В.С. Основи наукових досліджень і технічної творчості: підручник / 

В.С. Ростоцький, Н.В. Дібрівська. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 96 с. 

5. Косіюк М.М. Основи науково-технічної творчості: навч. посібник / М.М. Косіюк, 

Г.П. Черменський. – Хмельницький: Поділля. – 1998. – 451 с. 

6. Основи технічної творчості: конспект лекцій (електронний варіант) /                  

Г.І. Дашивець. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. 

Інформаційні ресурси: 

1 Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua  

2 Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/  

3 Сайт кафедри ТСС АПК http://tsatu.edu.ua/tsapk 

4 Internet.  

 

2.2.13 Інформаційний пакет дисципліни 

Інформаційний пакет до дисципліни «Основи технічної творчості» розміщений на 

Веб-сайті курсу http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=4893,  на якому знаходяться робоча 

програма навчальної дисципліни; завдання для самостійної роботи з методичними 

рекомендаціями; питання до заліку (екзамену); література базова та допоміжна; тексти 

лекцій з вказівкою назв тем та планів лекцій у відповідності до календарно-тематичного 

плану;  тестові завдання до ПМК; тестовий комплекс з дисципліни з глосарієм. 

 

http://nip.tsatu.edu.ua/
http://nip.tsatu.edu.ua/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://tsatu.edu.ua/tsapk
http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=4893

