
Дисципліна Технічна естетика 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Аргументованими вимогами до вивчення дисципліни «Технічна естетика» є 

забезпечення достатнього рівня теоретичних знань і практичних навичок у 

здобувачів вищої освіти з: фізики, хімії, інженерної та комп’ютерної 

графіки, технології конструкційних матеріалів, теплотехніки, тракторів та 

автомобілів, охорони праці та безпеки життєдіяльності, основ технічної 

діагностики автомобілів, технічної творчості. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни «Технічна естетика»  студент 

повинен знати: історію розвитку технічної естетики в Україні та за 

кордоном; закономірності розвитку техніки, взаємозв'язок форми і змісту в 

техніці; поняття тектоніки і гармонії; основи гармонізації композиції, 

ергономіки та наукової організації праці; принципи художнього 

конструювання. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Технічна естетика» є досить важливою у 

формуванні здобувачів вищої освіти теоретичних і практичних знань про 

теоретичну основу дизайну, суспільну природу і закономірності розвитку, 

принципи та методи художнього конструювання, проблеми професійної 

творчості конструктора (дизайнера). 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 9. Аналізувати та оцінювати об’єкти автомобільного транспорту, їх 

системи та елементи. 

РН 11. Розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне 

устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації 

у процесі експлуатації, при ремонті та обслуговуванні об’єктів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

РН 13. Розробляти технічні завдання і технічні умови на проектування 

об’єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих елементів, 

складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та 

організації робочих місць, визначати склад та площі приміщень, 

розраховувати завантаження устаткування та показники якості продукції. 

РН 18. Розробляти технології виробничих процесів на усіх етапах життєвого 

циклу об’єктів автомобільного транспорту. 

РН 24. Застосовувати математичні та статистичні методи для побудови і 

дослідження моделей об’єктів і процесів автомобільного транспорту, 

розрахунку їх характеристик, прогнозування та розв’язання інших складних 

задач автомобільного транспорту. 
Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають здобути 

компетентності: 

1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 3. Здатність здійснювати безпечну діяльність. 

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК 11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з основ 

конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів і основ 

розрахунку автомобільних транспортних засобів. 

ФК 6. Здатність розробляти з урахуванням безпекових, економічних, 

екологічних та естетичних параметрів технічні завдання і технічні умови на 

проектування об’єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих 

елементів; складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення 

та організації робочих місць, розраховувати завантаження устаткування та 

показники якості технологічних процесів. 

ФК 14. Здатність брати активну участь у дослідженнях та експериментах, 

аналізувати, інтерпретувати і моделювати окремі явища і процеси у сфері 

автомобільного транспорту. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, методичні рекомендації. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання. 



Семестровий контроль Залік. 

 



 


