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Основи технічної творчості
Експлуатації транспортних засобів та пожежнорятувальної техніки
старший викладач кафедри ЕТЗ та ПРТ, к.т.н. Ренкас
Артур
4,5 кредитів / 135 академічних годин, з них:
лекцій – 32 години, практичних занять – 32 години,
самостійної роботи – 71 година.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент
(курсант) повинен:
знати:
- предмет і сутність наукової та технічної творчості;
- види технічної творчості;
- поняття й склад технічних об’єктів і систем;
- діалектику розвитку технічних систем;
- особливості
процесу
дослідження
будь-якого
технічного об’єкту як системи;
- наукові методи пошуку нових технічних рішень;
- алгоритм рішення винахідницьких задач;
- основні засади моделювання в технічній творчості;
- підходи до виявлення і оформлення об’єктів технічної
творчості.
вміти:
- науковими методами пошуку технічних рішень
створювати нову технологію або технічний об’єкт
виробництва;
- на практиці застосовувати системні та асоціативні
методи пошуку нових технічних рішень;
- застосовувати алгоритм рішення винахідницьких
задач;
- створювати найпростіші моделі;
- оформляти нові технічні рішення щодо об’єктів у
вигляді патентів.
Об’єктом вивчення є результати технічної творчості.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є
формування творчого потенціалу, необхідного для
самостійної постановки нових інженерних задач, рішення
задач пошуку та дослідження нових конструкторськотехнологічних рішень, які в кінцевому рахунку
забезпечують підвищення якості продукції, досягнення
світового
рівня
створених
об’єктів,
значну
інтенсифікацію виробництва та економію ресурсів.
Метою навчальної дисципліни є ознайомлення
студентів з ознаками та видами технічної творчості та
наукової діяльності, підходами до пошуку нових
технічних рішень та винаходів.
• усне опитування, практичні завдання, контрольна робота

оцінювання:
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