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1  ОПИС  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 

показників  

Галузь  знань, 

спеціальність,  

ступінь  вищої  освіти 

Характеристика  

навчальної  дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 7 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

За вибором студента 

Загальна кількість 

годин – 210 Спеціальність 

208   

"Агроінженерія" 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2  
3-й 5-й 

2С 3-й 

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять  –  

3 год.,    

самостійна робота 

студента – 18 год.   

Ступінь вищої освіти 

«Бакалавр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 10 год.  

Лабораторні 

заняття 
– 

Практичні 

заняття 
20 год. 

Семінарські 

заняття 
– 

Самостійна 

робота 
180 год.  

Форма контролю:  

диференційований  залік 
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2  МЕТА  ТА  ЗАВДАННЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета 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.  

 

Завдання 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. 

 

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. 
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3  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи технічної творчості  

 

Тема 1. Технічна творчість − діяльність, процес і результат  [1, 5] 

Діалектика творчості. Психологічні особливості творчої людини. Види і 

рівні творчого процесу. 

 

Тема 2. Системний підхід в творчо-конструкторській діяльності             

[1 - 3, 5] 

Види технічних об’єктів. Фундаментальні ознаки технічних систем. 

Закономірності розвитку технічних систем. Принципи системного підходу.   

 

Тема 3. Методи активізації мислення при вирішенні творчих завдань         

[1 - 3, 5] 

Класифікація методів. Методи інтуїтивного пошуку. Асоціативні методи  

пошуку. Методи систематичного пошуку. 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Основи творчо-конструкторської діяльності  

 

Тема 4. Теорія розв'язування винахідницьких задач (ТРВЗ).  

Функціональний аналіз [1 - 3, 5] 

Автор ТРВЗ. Інструментальний апарат ТРВЗ. Блоки алгоритму 

розв'язування винахідницьких задач.  Функціонально-фізичний аналіз. Суть і 

етапи проведення функціонально-вартісного аналізу.  

 

Тема 5. Основи проектування і конструювання обладнання  [5, 6] 

Основні поняття й визначення. Системний підхід при проектуванні й 

конструюванні. Методи конструювання. Вимоги, що висуваються до 

розроблювальних конструкцій. Стадії  проектування й конструювання виробів. 

Основні види конструкторської документації. 
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4  СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

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 

Забезпечення надійності 

технічних систем 

резервуванням  

– – 2 – 5 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до 

практичного заняття 1 
– – – 15 2 

2 

Практичне 

заняття 1 

(продов-

ження) 

Забезпечення надійності 

технічних систем 

резервуванням  

  2  5 

Самостійна 

робота 2 

Вивчення теми «Історія 

винахідництва. 

Колективна творча 

діяльність» 

   15 2 

3  

Лекція 2 

Системний підхід в  

творчо-

конструкторській 

діяльності 

2 – – – – 

Практичне 

заняття 2 

Оцінка економічної  

ефективності  

технічного  

переозброєння  

підприємства  

– – 2 – 10 

Самостійна 

робота 3 

Підготовка до 

практичного заняття 2 
– – – 15 2 

4 
Виробнича 

практика 
– – – – – – 

5  

Лекція 3  

Методи активізації 

мислення при вирішенні 

творчих завдань  

2 – – – – 

Практичне 

заняття 3 

Морфологічний аналіз і 

синтез технічної системи 
– – 2 – 5 

Самостійна 

робота 3 

Підготовка до 

практичного заняття 3 
– – – 15 2 
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Номер 

тижня  
Вид занять  

Тема заняття або  

завдання  

на самостійну роботу  

Кількість  

годин 
балів 

лекц. лаб. прак. СРС 

6 

Практичне 

заняття 3 

(продовження) 

Морфологічний аналіз і 

синтез технічної 

системи 

  2  5 

Самостійна 

робота 5 

Вивчення теми 

«Постановка задач в 

технічній творчості» 

   15 2 

7-8 

Самостійна 

робота 6 
Підготовка до ПМК 1 – – – 15 – 

ПМК 1  
Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 1 
– – – – 10 

Всього за змістовий модуль − 106 год. 6 – 10 90 50 

      

Змістовий модуль 2   Основи творчо-конструкторської діяльності 

9 

Лекція 4 

Теорія розв'язування 

винахідницьких задач.  

Функціональний аналіз 

2 – – – – 

Практичне 

заняття 4 

Функціонально-

вартісний аналіз 

технічних систем 

– – 2 – 5 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до 

практичного заняття 4 
– – – 18 3 

10 

Практичне 

заняття 4 

(продовження) 

Функціонально-

вартісний аналіз 

технічних систем 

  2  5 

Самостійна 

робота 5 

Вивчення теми «Закони 

розвитку технічних 

систем» 

   18 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 
– – – 18 3 

12 

Практичне 

заняття 5 

(продовження) 

Складання кінематичної 

схеми технічного 

об’єкту 

  2  5 
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Номер 

тижня  
Вид занять  

Тема заняття або  

завдання  

на самостійну роботу  

Кількість  

годин 
балів 

лекц. лаб. прак. СРС 

12 
Самостійна 

робота 6  

Вивчення теми 

«Послідовність 

складання заявки на 

винахід (корисну 

модель)» 

   18 3 

13 

Практичне 

заняття 5 

(продовження) 

Складання кінематичної 

схеми технічного 

об’єкту 

  2  5 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до ПМК 2 та 

олімпіади 
– – – 18 3 

14-15 ПМК 2  
Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 2 
– – – – 10 

Всього за змістовий модуль – 104 год. 4 – 10 90 50 

Диференційований залік  – 

Всього з навчальної дисципліни – 210 год. 10 – 20 180 100 

 

 

 

 

5  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ,  ЩО  ВИНОСЯТЬСЯ   

НА  ПІДСУМКОВИЙ  МОДУЛЬНИЙ  КОНТРОЛЬ  №1 

 

1. Мета, предмет і задачі дисципліни «Основи технічної творчості». 

2. Залежність якості мислення від інтелекту людини. 

3. Ефективність науково-технічної творчості на сучасному етапі. 

4. Три кола творчості. 

5. Творчість як процес змінення, перетворювання різних форм матерії. 

6. Загальна характеристика рис творчої особистості. 

7. Творчі здатності людини. 

8. Риси людини, що перешкоджають творчості. 

9. Характеристика психологічної інерції. 

10. Види і результати творчості. 

11. Рішення в області технічної творчості: відкриття, винахід, раціоналізаторська 

пропозиція. 

12. Стадії творчої діяльності. 

13. Рівні рішення творчих завдань. 

14. Поняття про евристику і методи активізації творчості. 

15. Стратегія методів інтуїтивного пошуку. 

16. Метод проб та помилок. 

17. Метод мозкового штурму. 
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18. Стратегія асоціативних методів пошуку. 

19. Метод аналогії. 

20. Метод синектики. 

21. Метод фокальних об'єктів. 

22. Стратегія методів системного пошуку. 

23. Метод контрольних запитань. 

24. Метод морфологічного аналізу. 

25. Поняття про технічні системи. 

26. Типи технічних об'єктів. 

27. Функціональність технічних систем. 

28. Структура технічних систем. 

29. Фактори, що впливають на організацію структури технічних систем. 

30. Закономірності розвитку технічних систем. 

31. Принципи системного підходу в творчо-конструкторській діяльності. 

 

 

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ,  ЩО  ВИНОСЯТЬСЯ  НА 

ПІДСУМКОВИЙ  МОДУЛЬНИЙ  КОНТРОЛЬ  №2 

 

32. Стратегія методів інтенсивного пошуку. 

33. Можливості теорії розв’язування винахідницьких задач (ТРВЗ). 

34. Групи законів розвитку технічних систем. 

35. Закон повноти частин. Структура технічної системи. 

36. Закон енергетичної провідності. 

37. Закон узгодження ритміки. 

38. Закон збільшення ступеня ідеальності.  

39. Закон нерівномірності розвитку частин. 

40. Закон переходу в надсистему. 

41. Закон динамізації. 

42. Закон переходу з макрорівня на мікрорівень. 

43. Закон підвищення ступеня вепольності. 

44. Ідеальний кінцевий результат при розв’язуванні винахідницьких задач. 

45. Адміністративні, технічні і фізичні протиріччя в процесі вирішення творчих 

завдань. 

46. Типові прийоми усунення протирічь. 

47. Зміст і блок-схема алгоритму розв'язування винахідницьких задач. 

48. Взаємозв’язок основних понять при функціональному аналізі. 

49. Функціонально-фізичний аналіз. 

50. Суть функціонально-вартісного аналізу. 

51. Етапи проведення функціонально-вартісного аналізу. 

52. Види виробів: деталі, складальні одиниці, вузли, агрегати, комплекси. 

53. Класифікація машин по характеру робочого процесу. 

54. Проектування і конструювання виробів. 

55. Системний підхід при проектуванні і конструюванні. 

56. Процес створення виробу. 
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57. Методи конструювання. 

58. Експлуатаційні вимоги до розроблюваних виробів. 

59. Соціальні вимоги до розроблюваних виробів. 

60. Економічні вимоги до розроблюваних виробів. 

61. Технологічні вимоги до розроблюваних виробів. 

62. Стадії проектування і конструювання виробів. 

63. Технічне завдання. 

64. Технічна пропозиція. 

65. Ескізний проект. 

66. Технічний і робочий проект. 

67. Основні види конструкторської документації. 

68. Можливі помилки при конструюванні. 

69. Варіанти правової охорони об’єктів технічної творчості.  

70. Послідовність складання заявки на винахід (корисну модель). 

71. Пошук аналогів. Вибір прототипу об’єкту технічної творчості.  

72. Формула і опис винаходу (корисної моделі).  
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