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 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета - сприяти розвитку творчого мислення студентів, умінь робити власні узагальнення 
та спостереження на основі знань з законів розвитку технічних систем. 

Завдання - дисципліна орієнтована на надання допомоги студенту в опануванні знань та 
умінь з володіння основними психічними процесами, на яких ґрунтується творча діяльність, 
володіння структурою, типами і рівнями творчої діяльності, володіння організаційними 
аспектами реалізації творчої діяльності фахівців та планування, організації, мотивації та 
контролю творчої діяльності фахівців при створенні нових об’єктів техніки.   

  
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: 

1. Види творчої діяльності.  
2. Теорії мотивації творчої діяльності фахівця. 
3. Психологічні процеси цілеформування творчої діяльності фахівця.  
4. Компоненти складу та способи виконання професійної діяльності.  
5. Психічні механізми засвоєння інформації людиною та способи мінімізації кількості 
інформації.  
6. Теорію прийняття рішень при оцінці якостей технічних виробів. 
7. Психічні процеси і механізми творчої.  
8. Професійно-важливі якості фахівця у творчій діяльності. 
9. Стратегії поведінки фахівців у колективній творчій діяльності.  
10. Евристичні методи розв’язання творчих задач при створенні об’єктів інтелектуальної 
власності. 
11. Раціональні методи розв’язання творчих задач при створенні об’єктів інтелектуальної 
власності. 

вміти: 
1. Визначати і розрізняти наукову, технічну та художню творчість. 
2. Мотивувати творчу діяльність фахівців при створенні об’єктів інтелектуальної власності. 
3. Забезпечувати формування у фахівців цілі творчої діяльності. 
4. Забезпечувати формування у фахівців програми творчої діяльності. 
5. Забезпечувати ефективне формування у фахівців інформаційної основи творчої 
діяльності. 
6. Забезпечувати створення об’єктів інтелектуальної власності з найкращими показниками. 
7. Забезпечувати формування професійно-важливих якостей у фахівців. 
8. Забезпечувати одержання фахівцями творчого продукту – об’єктів інтелектуальної 
власності. 
9. Одержувати  творчі продукти (об’єкти інтелектуальної власності) в колективі. 
10. Використовувати евристичні  та раціональні методи розв’язання творчих задач при 
одержані об’єктів інтелектуальної власності. 

володіти: 
1. Ефективним управлінням творчою діяльністю фахівців при створенні об’єктів 

інтелектуальної власності. 
2. Психологічними аспектами творчої діяльності фахівців. 
3. Організаційними аспектами реалізації творчої діяльності фахівців. 
Плануванням, організацією, мотивацією та контролем творчої діяльності фахівців при створенні 
об’єктів інтелектуальної власності. 

 
3.Зміст робочої програми 

Модуль 1. Система творчої діяльності фахівця при створенні інтелектуальної  

власності 

−  Творча діяльність фахівця та її загальні характеристики.  

– Види творчої діяльності фахівця при створенні об’єктів інтелектуальної власності (ІВ). 



– Система творчої діяльності фахівця при створенні ІВ. 

– Психологічна підсистема творчої діяльності фахівця. 

– Організаційна підсистема творчої діяльності фахівця. 

– Мотивація творчої діяльності фахівця при створенні об’єктів ІВ. 

– Теорії мотивації творчої діяльності фахівця. 

– Формування цілей творчої діяльності фахівця. 

– Формування програми творчої діяльності фахівця. 

Модуль 2.  Формування інформаційної основи  діяльності фахівця. Теорія прийняття 

рішень. Методи розв’язання творчих задач 

− Формування інформаційної основи  діяльності фахівця. 

− Принципи, методи та засоби підготовки інформації для творчої діяльності фахівця. 

− Теорія технічних систем. Закони розвитку технічних систем, як об’єктивна основа 

технічної творчості. 

− Професійно-важливі якості фахівця у творчій діяльності. 

− Колективна творча діяльність при створенні об’єктів ІВ. Стратегії поведінки фахівців у 

колективній творчій діяльності. Характеристики колективної творчої діяльності. 

− Евристичні методи розв’язання творчих задач при створенні ІВ: методи мозкового 

штурму, метод евристичних питань, метод букета проблем, метод інверсії, метод 

сінектики, асоціативні методи. 

− Раціональні методи розв’язання творчих задач при створенні ІВ: метод морфологічного 

аналізу, метод багатовимірних матриць, алгоритм розв’язання винахідницьких задач, 

функціонально-вартісний аналіз. 
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