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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1. Психологія (поняття інтелекту, креативності, творчості). 

2. Педагогіка (зміст навчання, навчальна інформація, методи, засоби, форми навчання).  

3. Фізика (механіка, термодинаміка, молекулярна фізика, оптика, електрика та магнетизм). 

  

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Методика професійного навчання: основні технології навчання 

2. Креативні технології навчання 

3. Інтелектуальна власність 

4. Патентознавство 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

1. Базові психічні основи творчості.  

2. Види творчості.  

3. Теорію мотивації.  

4. Структури і рівні психічної діяльності. 

5. Типи і рівні творчої діяльності.  

6. Сенсорні, перцептивні і мнемічні процеси творчої діяльності.   

7. Імажетивні і інтелектуальні процеси творчої діяльності.  

8. Емоційні і мовленєві процеси творчої діяльності.  

9. Процес, предмет, засоби та умови творчої діяльності.  

10. Закони розвитку технічних систем. 

Вміти: 

1. Визначати роль базових психічних основ у творчій діяльності. 

2. Розрізняти наукову, технічну та художню творчість. 

3. Мотивувати творчу діяльність фахівців при створені нових об’єктів техніки.  

4. Планувати і організовувати творчу діяльність. 

5. Здійснювати ефективне управління творчою діяльністю. 

6. Ефективно готувати і презентувати інформацію, необхідну для творчої діяльності. 

7. При управлінні творчою діяльністю ініціювати розгляд раніше створених об’єктів. 

8. Стимулювати імажетивні і інтелектуальні процеси при управлінні творчою діяльністю. 

9. Підвищувати ефективність творчої діяльності за допомогою емоційних і мовленнєвих 

процесів. 

10. Забезпечувати одержання фахівцями творчого продукту. 

Володіти: 

1. Основними психічними процесами, на яких ґрунтується творча діяльність. 

2. Структурою, типами і рівнями творчої діяльності.  

3. Організаційними аспектами реалізації творчої діяльності фахівців. 

4. Плануванням, організацією, мотивацією та контролем творчої діяльності фахівців при 

створенні нових об’єктів техніки. 

  
3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 Предмет і завдання курсу. Загальна характеристика творчої діяльності. 

 Психологічна система творчої діяльності: мотиви, цілі, програма, інформаційна основа 

діяльності, прийняття рішень, психологічні результати діяльності (знання, уміння, навики, 

когнітивні структури, ПВЯ); 

 Організаційна підсистема творчої діяльності: суб’єкт, процес, предмет, засоби, умови, 

продукт. 

Модуль 2 

 Основи теорії технічних систем (визначення, структура (елементи, типи структур, 

принципи побудови структур, форми структур); 



 Організація технічних систем (зв’язки, управління, фактори, що руйнують); 

 Системна якість технічних систем (властивості ТС, механізми утворення системних 

якостей). 

 Закони розвитку технічних систем, як об’єктивна основа технічної творчості: (загальна 

характеристика; закон повноти частин технічних систем; закон енергетичної проводимості 

технічних систем; закон узгодження ритмів технічних систем; закон динамізації технічних 

систем; закон збільшення ступеню вепольності; закон нерівномірності розвитку технічних 

систем; закон переходу з макро- на мікро рівень; закон переходу в надсистему (монобі-полі); 

закон збільшення ступеню ідеальності технічних систем). 
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