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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  - 2 

Галузь знань 
0505 Машинобудування та 

матеріалообробка 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 
Напрям підготовки  

6.050503 Машинобудування 
(шифр і назва) 

Модулів - 1 
Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 1 
3-й 4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 60 

5-й  7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних -  

самостійної роботи 

студента -  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

8  8 

Практичні 

8  - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

44  52 

Індивідуальні завдання:  

  
Вид 

контролю:  

     ПМК 

Вид контролю:  

       залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 16/44 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни є формування творчого мислення фахівця, 

розвиток у нього керованої творчої уяви при розв’язанні дослідницьких та 

конструкторських задач, вироблення обґрунтованої впевненості в можливості 

вирішення технічних проблем. 

Внаслідок викладання дисципліни студенти повинні: 

 знати історію виникнення та розвитку методів технічної творчості; 

закономірності розвитку техніки; закони розвитку технічних систем і 

можливості їх використання в інженерній практиці; основи теорії 

розв’язання винахідницьких задач та функціонально-вартісного аналізу; 

історію виникнення і розвиток методів пошуку нових технічних рішень; 

 вміти користуватися типовим прийомами вирішення технічних 

суперечностей; переносити загально технічні способи розв’язання 

винахідницьких задач на предмет свого фаху і в його рамках розв’язувати 

виникаючі науково-технічні задачі. 

Для освоєння дисципліни необхідні знання з філософії, вищої математики, 

фізики, хімії. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Вступ (в структурі залікового кредиту реалізується за рахунок обсягу годин 

теми 1) 

ТЕМА 1. Введення в історію інженерної діяльності та класифікація інженерної 

творчості. 

Предмет та задачі курсу. Інженер та інженерна діяльність. Інженерне мислення. 

Творча особистість та творчій колектив. Загальні етапи розвитку науки та техніки. 

  ТЕМА 2. Історія виникнення методів пошуку нових технічних рішень. 

Евристика та асоціативні методи пошуку нових технічних рішень. Мозковий 

штурм та синектика. Морфологічний аналіз. 

ТЕМА 3. Історія виникнення теорії вирішення винахідницьких задач. 

Теорія та алгоритм рішення винахідницьких задач. Порівняння різноманітних 

методів пошуку нових технічних рішень. 

ТЕМА 4. Синтез нових технічних рішень. 

Загальні етапи рішення технічної задачі. Вибір технічної задачі. Аналіз технічної 

системи ти синтез нового технічного рішення. 

ТЕМА 5. Принципи розв’язку технічних протиріч. 

Фізичні ефекти та фонд технічних рішень. Евристичні прийоми вирішення 

технічних протиріч. 

ТЕМА 6. Речовинно-польовий та функціонально-вартісний  аналіз. 

Загальні визначення речовинно-польового та функціонально-вартісного аналізів.   

Загальні правила перетворення речовинно-польових систем. Загальні етапи 

функціонально-вартісного аналізу.  

Тема 7. Наслідки інженерної діяльності. 

Моральність і науково-технічний прогрес. Руйнуючий вплив інженерної 

діяльності на природу. Етика інженерної діяльності. Інженерна діяльність в 

індустріальному, постіндустріальному та в інформаційному суспільстві. 
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                4.  Структура навчальної дисципліни     

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п Лаб. Інд. с.р. л п Лаб. Інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1 

Вступ  

Тема 1.  Введення в історію 

інженерної діяльності та  

класифікація інженерної 

творчості 

      

3 1,5 1,5 - -   1 1 - - - 13 

Тема 2.   Історія 

виникнення методів пошуку 

нових технічних рішень 

 

2 1 1    1 1 -    

Тема 3.  Історія виникнення 

теорії вирішення 

винахідницьких задач 

2 1 1    1,2 1,2 -    

 

Тема 4. Синтез нових 

технічних рішень 

 

2 1 1    1,2 1,2 -    

Тема 5.  Принципи 

розв’язку технічних 

протиріч 

2 1 1     

1,2 

 

 

1,2 

 

 

  - 
   

Тема 6.  Речовинно-

польовий та 
функціонально-вартісний 

аналізи 

2 1 1    1,2 
 

1,2 

 

-    

Тема 7.  Наслідки 

інженерної діяльності 
3 1,5 1,5    1,2 1,2 -    

Разом за змістовим 

модулем 
16 8 8   44 8 8    52 
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           5. Теми семінарських занять 

                                   Не передбачено навчальним планом 

 

6. Теми практичних занять 

1. Практичне заняття 1- Побудова S-подібної кривої розвитку технічних систем - 2  
години. 

2. Практичне заняття 2 — Мозковий штурм та пошук нових рішень — 2 години 

3. Практичне заняття 3 – Морфологічний аналіз та пошук технологічних рішень за його 

допомогою - 2  годин. 

4. Практичне заняття 4-  Розв’язання винахідницьких задач - 2  години. 

   Всього: 8 годин. 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

                                   Не передбачено навчальним планом 

 

                                         8. Самостійна робота 

 

                                   Не передбачено навчальним планом 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

                                   Не передбачено навчальним планом 

 

                                      10. Методи навчання 
  

Лекції: викладення теоретичного матеріалу з використанням 

мультимедійних технологій та наведенням прикладів рішень типових завдань. 

Лабораторні роботи: визначення характеристик обладнання, дослідження 

технологічних процесів. 

Практичні роботи: приклади розрахунку та підбору обладнання. 

    

 11. Методи контролю 

 

  Контроль і оцінювання навчальної роботи студента здійснюється за 

модульно-рейтинговою системою (регламент додається). 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти (регламент додається) 

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

№ п/п 2; 3 з переліку розділу «Література» 
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14. Рекомендована література 

 

А. Основна навчальна література 

№ 

п/п 

Назва навчальної літератури Вид 
Наявність, 

примірників 

1. 
Чус А. В., Данченко В. Н. Основы технического творчества.  

КиевДонецк: Вища школа, 1983.  184 с. 
Підручник 10 

2. 

Конспект лекций по курсам: «История инженерной деятельности» и 

«Теория развития технических систем» для студентов бакалавратуры 

7.090209 «Инженерная механика» Часть 1 / Ю.Я. Ткачук, 

А.А. Евтушенко.  Суми: СумДУ, 1996 

Навчальний 

посібник 
12 

3. 

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни 

«Історія інженерної діяльності» / С.В. Сапожніков, Ю.Я. Ткачук, 

В.В. Дубінський.  Суми: Вид-во СумДУ, 2007.  115 с. 

Навчальний 

посібник 
17 

 

Б. Додаткова рекомендована література 

4. Научно-технический прогресс: словарь / В. Г. Горохов, В. Ф. Халипов.  М.: 

Политиздат, 1987. 

5. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная  наука.  М.: Сов. радио, 1979.  176 с. 

6. Інноваційний розвиток промисловості України / О.І. Волков, М.П. Денисенко, 

А.П. Гречан та ін.; Під ред. проф. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. – К.: КНТ, 

2006. – 648 с. 
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РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІСТОРІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" 

(2016/2017 навч. рік, V семестр, гр. ХМ) 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 60год/2 кред; Лк. - 8 год/4; Пр.- 16 год/4; 

ПМК. 

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання - 1; модульних циклів - 1. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів  

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 

а) Робота на аудиторних заняттях (0,3-R = 30 балів): 

- Лекції: 4 лк. х 5 бали/лк. = 20 балів. 

- Практичні заняття: 4 пр. х 5 бали/пр. = 20 балів. 

б) Виконання завдань на практичних заняттях (2 завдання) - максимально 10 балів (при 

позитивному оцінюванні з кожної практичного завдання від 3 до 5 балів); 

 в)    Складання комплексного письмового модульного контролю* - при позитивному оцінюванні 

від 24 до 40 балів. 

  

5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклом (при позитивному оцінюванні): 

  8 лк., 8 пр. занять;   - 60...100 балів. 

 
6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового 

модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що 

відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п. 5), проводиться не пізніше двох 

тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його 

складових не підвищуються. 

7. IPC за розкладом занять використовуються для консультаційної робити (в тому 

числі за призначенням викладача) та ліквідації заборгованостей. 

 

8. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: 

оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів 

здійснюється за такою шкалою 
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Оцінка  
Сума балів(R) 

Визначення Національна ЕСТS 

Відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок 
5,0(відмінно) A 

90÷100 

Вище середнього рівня з кількома 

помилками 
4,0(добре) 

B 
82÷89 

В загальному правильна робота з певною 

кількістю помилок. 
C 

 

74÷81 

Непогано, але з незначною кількістю 

недоліків 
3,0 (задовільно) 

D 
64÷73 

Виконання  задовольняє  мінімальним 

критеріям 
E 

60÷63 

Можливе повторне складання 

2(незадовільно) 

FX 35÷59 

Необхідний повторний  курс з 

навчальної дисципліни 
F 0÷34 

 

Розподіл рейтингових балів дисципліни за модулями здійснюється у 

відповідності до визначеної шкали оцінювання модуля за вищенаведеними 

співвідношеннями традиційної чотирибальної оцінки і рейтинговими балами.  

 При отриманні студентом рейтингового балу за наслідками модульних атестацій менш 

ніж 20% від призначених на них (R.=60х0,2=12,0 бала ) студентові призначається повторне 

вивчення дисципліни. 

 При отриманні за наслідками модульних атестацій загального рейтингового балу, що 

відповідає незадовільній оцінці FX (35RD59), студентові надається право на дворазове 

складання заходу ПСК(підсумковий семестровий контроль), але без урахування рейтингових 

балів модульних атестацій. При успішному складанні ПСК студентові виставляється оцінка 

«задовільно» («Е» за шкалою ECTS) із зазначенням рейтингового балу RD=0,6R=100х0,6=60 

балів. 

При отриманні за наслідками модульних атестацій та ДСК загального рейтингового 

балу, що відповідає оцінці «F» - «незадовільно» (RD34 бали), студентові призначається 

повторне вивчення дисципліни. 

Лектор потоку   _____________ Закусило В.Р. 

 

Завідувач кафедри   _____________ Лукашов В.К. 

 

"_ _"____ ______2016 р. 


