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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета дисципліни – розвиток творчих здібностей, можливість самостійно ставити та вирішувати питання по 
удосконаленню технології і устаткування, створення нової техніки, матеріалів і методів їх обробки. Розвиток 
творчих здібностей дозволяє підняти діяльність людини на дійсно науковий рівень, розвивати теорію і 
методику винахідництва, розробляти та використовувати методи пошуку нових технічних рішень і активізації 
творчого мислення. 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Основи технічної творчості, як науки. Методи пошуку нових технічних рішень. 
 
Тема 2. Теоретичні основи інженерної творчості 
 
Тема 3. Методи інженерної творчості та метод евристичних прийомів. 
 
Тема 4. Методи мозкової атаки та методи інженерної творчості 
 
Тема 5. Технічні протиріччя та методи їх вирішення 
 
Тема 6. Основні поняття про наукові відкриття ,винаходи і раціоналізаторські пропозиції 
 
Тема 7. Приклади відкриттів вчених. Зв’язок між відкриттям і винаходом. Визначення поняття 
«раціоналізаторська пропозиція», її критерії. 

 
C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 
ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК03. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 
ЗК08. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку галузі, її місця у загальній системі знань про 
природу і суспільство та у розвитку суспільства.  

Спеціальні компетентності (СК) 

СК10. Здатність використовувати методи спостереження, опису, 
ідентифікації, класифікації об’єктів хімічної технології та промислової 
продукції. 
СК14. Здатність використовувати обчислювальну техніку та інформаційні 
технології для вирішення складних задач і практичних проблем в галузі 
хімічної інженерії. 

 
Програмні результати 
навчання (ПР) 

ПР02. Коректно використовувати у професійній діяльності термінологію 
та основні поняття хімії, хімічних технологій, процесів і обладнання 
виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі. 
ПР03. Знати і розуміти механізми і кінетику хімічних процесів, ефективно 
використовувати їх при проектуванні і вдосконаленні технологічних 
процесів та апаратів хімічної промисловості. 
ПР10. Обговорювати результати професійної діяльності з фахівцями та 
нефахівцями, аргументувати власну позицію. 
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D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата 

Тема, план/короткі тези 

Форма 
діяльності 
(заняття), 
години, 
формат 

Завдання для СРС 
(література, ресурси в інтернеті, 

презентація, відеокурси) 

I 

Тема 1. Основи технічної 
творчості, як науки. Методи 
пошуку нових технічних рішень. 
1.1. Мета та завдання 
дисципліни. Технічна творчість 
в історичному аспекті. 
1.2. Головні ознаки технічної 
творчості. Основні риси творчої 
людини  
1.3. Постановка задачі 
інженерної творчості. 
Асоціативні методи пошуку 
нових технічних рішень. 

Лекція, 
(4 год), 
online 

 

Опрацювання літератури: 
основна 1-5 
додаткова 1,3,6 

II-III 

Практична 
робота  
( 6 год), 
online 

1.  Ознайомлення із законодавством у 
сфері інтелектуальної власності 
2. Формування знань понятійних категорій 
авторського права та суміжних прав 

IV 

Тема 2. Теоретичні основи 
інженерної творчості 
2.1. Навколишнє середовище 
технічного об'єкта. 
2.2. Критерії розвитку технічних 
об'єктів . Недоліки і дефекти. 
2.3.  Конструктивна еволюція. 

Лекція, 
(2 год), 
online 

 

Опрацювання літератури: 
основна 2-4 
додаткова 3,5,6 
 

V-VI 

Практична 
робота  
( 6 год), 
online 

1. Винахід, як результат творчої діяльності 
людини 
2. Розбір формули винаходу на складові 
частини 
 

VII 

Тема 3. Методи інженерної 
творчості та метод 
евристичних прийомів. 
3.1. Метод і списки контрольних 
питань. Метод морфологічного 
аналізу.  
3.2. Алгоритм вирішення 
винахідницьких задач Г. С. 
Альтшуллера. 
3.3. Сутність методу 
евристичних прийомів. Фонди 
евристичних прийомів. 
3.4. Постановка задачі і її 
вирішення. 

Лекція, 
(2 год), 
online 

 

Опрацювання літератури: 
основна 2-5 
додаткова 4,6 

VIII 

Практична 
робота  
 4 год), 
online 

1. Основні поняття про евристичні 
методи вирішення 
2. Метод морфологічного аналізу та його 
практичне застосування.  
3. Метод фокальних об'єктів та його 
практичне застосування. 
 

IX 
Тема 4. Методи мозкової атаки 
та методи інженерної 
творчості 
4.1. Виникнення і використання 
методів мозкової атаки. Метод 
прямої мозкової атаки.  
4.2. Метод зворотної мозкової 
атаки. Комбіноване 
використання мозкової атаки 
4.3. Асоціативні методи пошуку 
технічних рішень. 
Функціонально-вартісний і 
функціонально-ресурсний аналіз 
4.4. Інші методи й методики 
пошуку технічних рішень та 
активізації творчості. 

Лекція,  
(2 год), 
online 

Опрацювання літератури:  
основна 1-5  
додаткова 1,5,6 

X-XI 

Практична 
робота  
(8 год), 
online 

1.  Асоціативні методи пошуку технічних 
рішень 
2. Використання методу асоціацій на 
практиці 
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XII 

Тема 5. Технічні протиріччя та 
методи їх вирішення 
5.1 Сутність і природа 
технічних протиріч. 
5.2 Типові прийоми вирішення 
технічних протиріч і евристичні 
підходи до їх вибору. 

Лекція, 
(2 год), 
online 

 

Опрацювання літератури:  
основна 2-4  
додаткова 1,5,6 

XIII-XIV 

Практична 
робота  
(6 год), 
online 

1. Основні етапи процесу рішення 
технічних задач 
2. Постановка технічної задачі, 
формулювання умов та пошук ідеї рішення 
 

XV 

Тема 6. Основні поняття про 
наукові відкриття ,винаходи і 
раціоналізаторські пропозиції 
6.1.Значення відкриттів для 
науково-технічного прогресу. 
6.2.Визначення поняття 
«відкриття» і його види. 
6.3.Критерії відкриття. 
Оформлення і реєстрація 
відкриттів. 

Лекція, 
(2 год), 
online 

 

Опрацювання літератури:  
основна 1-5  
додаткова 2,5 

XV-XVI 

Практична 
робота  
(6год), 
online 

1. Вибір завдання 
2. Побудова моделі завдання 
3. Аналіз моделі завдання 

XVII 

Тема 7. Приклади відкриттів 
вчених. Зв’язок між відкриттям і 
винаходом. Визначення поняття 
«раціоналізаторська 
пропозиція», її критерії. 
7.1. Приклади відкриттів вчених. 
7.2. Зв’язок між відкриттям і 
винаходом. Відмінні риси 
визначення «винахід»,  
його критерії.  
7.3. Визначення поняття 
«раціоналізаторська 
пропозиція», її критерії. 
7.4. Авторство на 
раціоналізаторську пропозицію і 
порядок оформлення  
документації. 

Лекція, 
(2 год), 
online 

 

Опрацювання літератури:  
основна 1-5  
додаткова 4,6 

XVIII 

Практична 
робота  
(4 год), 
online 

1.  Авторське право.  
2. Авторське свідоцтво.  
3. Свідоцтво на зареєстроване авторське 
право. 

 

 
 
Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних, практичних занять, а також 

контрольних робіт (2 контрольних роботи) і має за мету перевірку якості засвоєння матеріалу студентами та 
залік кредитних модулів навчальної дисципліни.  

 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ 
ПІДРУЧНИКИ) 

1. Чус Л.В. Данченко В.И. Основы технического творчества.-  Киев: Вища школа, 1983. - 184 с. 
2. Альтшулер Г.С., Злотин Б.Л., Кусман А.В. Поиск новых идей: от озарения к технологии.- Кишинев:  Картя 
Молдовеняска, 1989. - 381 с. 
3. Саламатов Ю.П. Как стать изобретателем.-  М.: Просвещение, 1990. - 240 с. 
4. Злотин Б.Л., Зусман  А.В. Изобретатель пришел на урок.- Кишинев: Лумина, 1990. - 255 с. 
5. Науково-практичний журнал "Інтелектуальна власність". 

 
F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
1. Андрощук Г. А., Работягова Л. І. Патентне право: правовий захист винаходів : навч. посіб. Вид. 2-ге. Київ : 
МАУП, 2001. 232 с. 
2. Михелькевич В. Н., Радомский, В. М. Основы научнотехнического творчества  учеб.-метод. пособ. 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. 319 с.  
3. Зенчик В. М., Карачев А. А., Шмелев В. Е. Основи творчоконструкторської діяльності: методи і 
організація. Київ: Академія, 2004. 251 с 
4. Кузнєцов Ю. М. Теорія розв'язання творчих задач. Київ : ТОВ «ЗМОК» - ПП «ГНОЗИС», 2003. 294 с. 
5.  Подлєсний С. В., Єрфорт Ю. О., Іскрицький В. М. Історія інженерної діяльності : навч. посіб. Краматорськ: 
ДДМА, 2004. 128 с. 
6. Половинкин А. И. Основы инженерного творчества: учеб. пособ. для студентов втузов. Москва : 
Машиностроение, 1988. 368 с. 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті 
1. http://metod.kart.edu.ua/ 
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2. http://www.uz.gov.ua/about/general_information/entertainments/pktbit/ 
3. http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-4/451889/ 
4. http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/terms_of_freight 
5. http://uz-cargo.com/ 
6. http://www.tmsoft-ltd.com/ua/about/about.php 

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / 
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТЬ  

Відсутні 
H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Навчальна дисципліна базується на нормативних та за вибором навчальних дисциплінах і є необхідною для 
опанування подальших навчальних дисциплін  на другому (магістерському) рівні вищої освіти. 

Обов’язкового знання іноземних мов не потребує. 

 
 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
 Денна Заочна 

Лекції 16 4 

Практичні  40 6 

Лабораторні - - 

Самостійна робота студента (СРС) 64 110 

Індивідуально-консультативна робота 
(ІКР) 

- - 

Курсова робота - - 

Години та форми проведення занять повинні співпадати із навчальним планом  
 
 

J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 
 Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.: 100 100 

оцінювання під час аудиторних занять 60 50 

виконання контрольних (модульних) робіт 20 20 

виконання і захист завдань самостійної 
роботи 

20 30 

Підсумковий контроль (диф. Залік) 0 0 

Разом 100 100 

 

 
 

Оцінка за 4-бальноюшкалою 
Шкала 
EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 

(заліку) 
FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи 

F 

 

 

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 
Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків:   
✓ не запізнюватися на заняття;   
✓ не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   
✓ самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   
✓ при підготовці есе, есе-рефлексії на статтю, що запропонована вам для читання (див. семестровий 

план), оцінюється якість та оригінальність наведених вами аргументів. Есе повинно бути надіслано до 16:00 у 
попередній день перед семінаром. Усі повинні обов’язково підготувати есе, а його відсутність з будь-яких 
причин не може бути виправданням. 

✓ конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу 

http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-4/451889/
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(особливо під час виконання індивідуальних проектів/курсового проекту);   
✓ своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою лабораторні та практичні завдання;   
✓ брати очну участь у контрольних заходах;   
✓ будь-яке відтворення  результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним 

проектом),  в тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, 
кваліфікується, як порушення норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до 
відповідальності у порядку, визначеному чинним законодавством. 
 

L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання:  

✓ вербальні/словесні  (лекція,  пояснення,  розповідь,  бесіда);   
✓ наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   
✓ практичні  (різні види практичних завдань, вирішення кейсів, виконання графічних робіт, проведення 

експерименту, практики);  
✓ пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння студентами;   
✓ метод проблемного викладу;   
✓ дослідницький. 

M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів 
Google Classroom – безкоштовний веб-сервіс створений Google для навчальних закладів з метою 
спрощення створення, поширення і класифікації завдань безпаперовим шляхом. 
 

N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua 
 

O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 
Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в 
темі листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб 
відповісти. Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 
 

P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих 
стандартів академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, 
зловживання інформацією із застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до 
вимог курсу, є власною роботою студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, 
студенти повинні відрізняти власні ідеї від інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього 
письмового схвалення викладачем, студенти можуть не подавати один і той же звіт двічі. 
Положення про академічну доброчесність ДУЕТ. (httns://www.duet.edu.ua/ua/area/institut/vchena-rada 
https://drive.google.com/dri ve/folders/1 oOy2DG4B157DIQ6dA6gXcac_GO 1 dppMm) 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням кафедри «Хімічних технологій та інженерії»» Державного університету економіки і технологій - 
протокол № 2 від 26.08. 2022 року 
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