
 

Дисципліна Технічна творчість. 

Рівень ВО Перший (бакалаврський). 

Мова викладання Українська. 

Вимоги до початку 

вивчення 

До початку вивчення дисципліни “Технічна творчість” здобувач вищої 

освіти повинен володіти достатнім рівнем теоретичних знань і 

практичних вмінь з дисциплін професійно-педагогічної підготовки, а саме 

«Професійна педагогіка», «Методика викладання спеціальних 

дисциплін», а також інженерними, такими як «Трактори й автомобілі», 

«Теплотехнніка», «Деталі машин», «Теоретична механіка», «Гідравліка», 

«Сільськогосподарські машини», «Ремонт машин і механізмів». 

Що буде вивчатися 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

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 рішень 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.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “Технічна творчість” дає можливість майбутньому 

педагогу професійної школи формувати творчий підхід до вирішення 

проблем в будь- якій сфері діяльності; ознайомлює з методами активізації 

мислення при вирішенні творчих задач, сучасними методами пошуку 

нових технічних рішень, з основами теорії розв'язування винахідницьких 

задач; дає можливість освоювати принципи, методи і послідовності 

проектування, конструювання або модернізації технічних об'єктів; 

формує уміння розробляти і виконувати технічну конструкторську 

документацію відповідно до ЄСКД, застосувати методи технічної 

творчості при дипломному проектуванні.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 02. Володіти інформацією чинних нормативно-правових документів, 

законодавства, галузевих стандартів професійної діяльності в установах, 

на виробництвах, організаціях галузі/сфери (відповідно до спеціалізації). 

ПРН 07. Аналізувати та оцінювати ризики, проблеми у професійній 

діяльності й обирати ефективні шляхи їх вирішення. 

ПРН 09. Відшуковувати, обробляти, аналізувати та оцінювати 

інформацію, що стосується професійної діяльності, користуватися 

спеціалізованим програмним забезпеченням та сучасними засобами 

зберігання та обробки інформації 

ПРН 12. Уміти проектувати і реалізувати навчальні/розвивальні проекти. 

ПРН 16. Знати основи і розуміти принципи функціонування 

технологічного обладнання та устаткування галузі (відповідно до 

спеціалізації).  

ПРН 17. Виконувати розрахунки, що відносяться до сфери професійної 

діяльності. 



ПРН 18. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з вибором 

матеріалів, виконанням необхідних розрахунків, конструюванням, 

проектуванням технічних об’єктів у предметній глазу (відповідно до 

спеціалізації). 

ПРН 21. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

СК 1. Здатність застосовувати освітні теорії та методології у педагогічній 

діяльності. 

СК 3. Здатність керувати навчальними/ розвивальними проектами. 

СК 4. Здатність спрямовувати здобувачів освіти на прогрес і досягнення. 

СК 7. Здатність аналізувати ефективність проектних рішень, пов’язаних з 

підбором, експлуатацією, удосконаленням, модернізацією технологічного 

обладнання та устаткування галузі/сфери відповідно до спеціалізації. 

СК 10. Здатність упроваджувати ефективні методи організації праці 

відповідно до вимог екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності та 

охорони і гігієни праці. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні заняття, індивідуальні завдання, самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 
Залік. 

 


