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І. Загальні відомості 

Дисципліна «Основи науково-технічної творчості» (код НП-07) з загальним об‗ємом 2,5 кредитів 

(90 годин) відноситься до дисциплін професійно-орієнтованого циклу. Вивченню дисципліни 

передують: інтелектуальна власність (НГ-02), філосолвськи проблеми наукового пізнання (НП-

01), основи сталого розвитку суспіольства (НП-04), основи наукових досліджень та теорія 

експеримента (НП-06), наукові дослідження процесів лиття (НП-13), патентознавство та 

авторське право (НП-15), теоретичні основи ливарного виробництва (НП-05), теоретичні основи 

формоутворення (НП-06). 
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С
ем

ес
тр

 

К
о
д

 к
р
ед

и
т.

 

м
о
д

у
л
я
 

В
сь

о
го

 (
к
р
ед

./
го

д
) Розподіл за видами занять 

(всього год./год. у тижні) 

СР

С 

Модульні 

контрольн

і роботи 

(кільк.) 

Індивід. 

завданн

я 

(вид) 

Вид 

семест

р. 

атеста

ц. 

Лек

ції 

Практич

ні/семіна

рські 

Лаборато

рні/ 

комп‘ют. 

практику

м 

9 НП-07 2,5/90 18 18 - 54 - - залік 

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Дисципліна ―Основи науково-технічної творчості‖ є однієї з освітних дисциплін і має 

безпосередню задачу прищеплювання знань, умінь і практичних навичок технолога і частково 

дослідника в області творчого проектуванняч і виробництва виливків. 

Вивчення дисципліни згідно з ОПП повинне забезпечити такі уміння: 

- використуючи відомості щодо екологічних особливостей даної місцевості та аналізуючи 

засоби і можливості ливарного виробництва творчо визначити доцільний перелік реально 

можливих технологій (ПФ.Д 1.02 ЗР.О 1.02.02) 

- аналізуючи технічну документацію творчо визначити загальні та специфічні вимоги до 

металу чи сплаву (ПФ.Д 1.03 ПР.О 1.03.01) 

- зробити аналіз технічних і технологічних можливостей кожної ланки виробництва за 

пропонованою технологією (ПФ.Д 1.03. ЗП.О 1.03.02) 

- з урахуванням можливостей обраного виробництва розробити технологію виготовлення 

виливка ( ПФ.Д 1.04 ЗРП.О 1.04.01 ) 

- базуючись на заданий типовий технологічний процес визначити його параметри, що 

забезпечать одержання виливка відповідної якості ( ПФ.Д 1.04 ПП.О 1.0404 ) 

- виходячи з технічного завдання на виливок обрати доцільний технологічний процес (  

ПФ.Д 1.04 ЗП.О 1.04.05 ) 

- виходячи з поточного контролю визначити порушення ходу технологічного процесу 

(ПФ.Д2.05 ЗП.О 2.05.04) 

IV. Зміст кредитного модуля 
Розділ 1. Підготовчий період творчої науково-дослідницької роботи 

Зміст дисципліни і мета її вивчення. Визначення понять "наука", "техніка", "творчість". 

Класифікація напрямків науки. Наукове відкриття. Класифікація галузей техніки. Технічний 

винахід: пристрій, засіб, речовина. Класифікація різновидів творчості. Науково-технічна 

творчість. 

 Технічна система. Система ―техносфера‖ та її ранги. Діалектика розвитку технічних 

систем. Деякі гіпотези про побудову і розвиток технічних систем та їх роль у науково-технічної 

творчості: про ―ідеальну технічну систему‖; про прогресивну еволюцію техніки; про 

відповідність між функцією і структурою; про стадійний розвиток техніки про кореляцію 

параметрів однорідного ряду; про симетрію; про гомологічні ряди; про розширення множини 

функцій і т.і. 

Психологічні особливості науково-технічної творчості. Етапи творчого процесу: бентеження і 

усвідомлення задачі, підготовка і виношування ідеї, осяяння, перевірка ідеї, підтвердження ідеї. 



 

Прикмети творчої особистості. Рівні творчої діяльності. Роль колективу і особистості у науково-

технічної творчості. Етика науково-технічної творчості. Етапні відкриття та винаходи в історії 

металургії і ливарного виробництва. 
Розділ 2. Узагальнена методика науково-дослідницької роботи 

Вибір теми дослідження та технічної системи для вдосконалення. База для інформаційного 

пошуку: підручники, монографії, довідники, технічна документація, періодичні видання, 

інтернет. Вимоги до складання і оформлення літературного огляду. Перелік недоліків технічної 

системи. Висновки з літературного огляду і постановка задач дослідження. 

Об‘єкт дослідження Натурні об‘єкти дослідження. Думкові (інтелектуальні), математичні та 

фізичні моделі об‘єкту дослідження. Проектування та матеріальна реалізація фізичних моделей 

об‘єкту дослідження. Функціональні, технологічні, економічні і антропологічні критерії розвитку 

технічної системи. Параметри оптимізації об‘єкту дослідження; стандартні і нестандартні методи 

їх реєстрації. Вхідні фактори впливу на об‘єкт дослідження; методи їх контролю і рівні 

варіювання. Перевірка достовірності результатів дослідів. 

 Класичні методи експериментування. Методи математичного планування і 

проведення експерименту. Переваги і недоліки. Аналітичні, табличні і графічні результати 

дослідів та їх зв‟язок з текстовим коментарем. Обробка результатів експерименту. Наукове 

обґрунтування результатів експерименту. Висновки по науково-дослідницькій роботі, їх 

наукова новизна та практична цінність. 

 Композиційна побудова звіту про науково-дослідницьку роботу. Основні частини. 

Допоміжні частини. Загальні висновки по роботі. Оцінка актуальності, достовірності, наукової 

новизни та практичної цінності роботи. Публікації і доповіді по роботі. Форми охорони 

інтелектуальної та промислової власності. Патентно-ліцензійна робота. Впровадження 

результатів дослідження у промисловість. 
Розділ 3. Методи інтенсифікації науково-технічної творчості 

Недоліки класичного методу проб і помилок при пошуку нового технічного рішення. Системні 

методи інтенсифікації науково-технічної творчості: морфологічна комбінаторика; 

автоматизований пошук і синтез нових технічних рішень; алгоритм вирішення винахідницьких 

задач. 

 Асоціативні методи інтенсифікації науково-технічної творчості: прямий і зворотний 

мозковий штурм; каталог і гірлянди асоціації; синектика; контрольні запитання; евристичні 

прийоми. Узагальнений комп‘ютерний евристичний метод. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою. По дисципліні розроблено конспект лекцій 

на електронних носіях. Перед читанням лекцій з дисципліни в кожну академічну групу дається навчальна програма, 

план-графік виконання самостійної роботи і контрольних заходів. 

Основна література: 
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2. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества. – М.: Машиностроение, 1988.- 368 с. 

3. Основы научных исследований в литейном производстве / Под ред. А.Е.Кривошеева. – К.Д.: Вища школа, 1979. –

168 с. 

4. Косячков В.О. Конспект лекцій з дисципліни ОНТТ (електронна версія). 

5. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. – М.: Московский рабочий, 1973. – 296 с. 

6. Селюцкий А.Б., Слугин Г.И. Вдохновение по заказу. – Карелия, 1977. – 190 с. 

7. Буш Г.Я. Методологические основы научного управления изобретательством. – Лиесма, 1974. – 167 с. 

VI. Мова 

Дисципліна викладається українською і може викладатися російською. мовою 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи передбачають вивчення окремих питань дисципліни. Метод перевірки 

засвоєння знань – тестовий контроль і контрольні роботи,що передбачені графіком самостійної роботи. 

Індивідуальне консультування проводиться кожного тижня згідно з розкладом. 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні визначається у відповідності до Положення про систему підсумкового контролю, оцінювання 

знань та визначення рейтингу студентів. Рейтинг підраховується після кожного виконаного студентом завдання і 

доводиться до студента. Рейтинг по дисципліні розраховується за 100-бальною шкалою і формується як сума балів, 

нарахованих студенту за роботу в семестрі прі виконанні контрольних заходів. Виконанні та захисту практичних 

робіт, вирішення завдань з самостійної роботи студента, заохочувальних балів, а також балів набраних на екзамені. 

IX. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається загальними вимогами 

факультету. 


