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Загальний опис навчальної дисципліни 
 

Метою вивчення дисципліни є набуття у здобувачів вищої 
освіти освітнього ступеня бакалавра 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 полягає у формуванні творчого підходу 

до вирішення проблем в будь-якій сфері діяльності; вивченні методів 
пошуку нових технічних рішень, основ теорії розв'язування 
винахідницьких задач; освоєнні принципів, методів і послідовності 
проектування, конструювання або модернізації технічних об'єктів; 
виконання технічної конструкторської документації відповідно до 
ЄСКД. 

Дисципліна спрямована на вивчення таких питань: філософські 
аспекти технічної творчості; психологічні особливості творчої 
людини; сучасні 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, основні види конструкторських документів; 
оформлення заявки на винахід або раціоналізаторську пропозицію. 

 
Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань 

необхідно виконувати наступні умови: не пропускати навчальні 
заняття й не спізнюватися на них; систематично брати активну 
участь у освітньому процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні 
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завдання; брати 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. 

 
Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Технічна творчість − діяльність, процес і результат. 
2. Системний підхід в творчо-конструкторській діяльності. 
3. Методи активізації мислення при вирішенні творчих завдань.          
4. Теорія розв'язування винахідницьких задач. Функціональний 

аналіз.  
5. Основи проектування і конструювання обладнання.  
 
Орієнтовний перелік тем практичних занять 
1.  Морфологічний аналіз і синтез технічної системи. 
2. Оцінка економічної  ефективності  технічного  переозброєння  

підприємства. 
3. Функціонально-вартісний аналіз технічних систем. 
4. Забезпечення надійності технічних систем резервуванням. 
5. Складання кінематичної схеми технічного об’єкту. 
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