
Дисципліна Технічна творчість і технологія наукових досліджень 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Аргументованими вимогами до вивчення дисципліни «Технічна творчість і 

технологія наукових досліджень» є забезпечення достатнього рівня 

теоретичних знань і практичних навичок у здобувачів вищої освіти з: вступу 

до фаху, філософії, інформаційних технологій, хімії, вищої математика 

(теорія поля, інтегрування, диференціальні рівняння), фізики (механіка, 

властивості рідин і газів), основ екології, теоретичної механіки, механіки 

матеріалів і конструкцій. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни «Технічна творчість і 

технологія наукових досліджень» фахівець повинен знати: структуру 

наукового дослідження та понятійний апарат науки; технологію проведення 

наукового дослідження; правила оформлення та представлення результатів 

наукового дослідження. Вміти: проводити наукові дослідження; оформляти 

та представляти результати наукових досліджень. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Технічна творчість і технологія наукових 

досліджень» є досить важливою у формуванні здобувачів вищої освіти 

теоретичних і практичних знань про методи і методики планування та 

проведення наукового дослідження, аналіз й узагальнювання його 

результатів дослідження у вигляді звіту, статті, заявки на винахід та інше; 

знання структури наукового дослідження та понятійний апарат науки; 

технології проведення наукового дослідження; правила оформлення та 

представлення результатів наукового дослідження; уміння проводити 

наукові дослідження; оформляти та представляти результати наукових 

досліджень. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 1. Мати концептуальні наукові та практичні знання, необхідні для 

розв’язання спеціалізованих складних задач автомобільного транспорту, 

критично осмислювати відповідні теорії, принципи, методи і поняття. 

РН 4. Відшуковувати необхідну інформацію в науково-технічній літературі, 

базах даних та інших джерелах; аналізувати та оцінювати цю інформацію. 

РН 7. Аналізувати інформацію, отриману в результаті досліджень, 

узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній 

діяльності. 

РН 10. Планувати та здійснювати вимірювальні експерименти з 

використанням відповідного обладнання, аналізувати їх результати. 

РН 15. Брати участь у розробці та реалізації інженерних та/або виробничих 

проектів у сфері автомобільного транспорту, визначати тривалість та 

послідовність робіт, потреби у ресурсах, прогнозувати наслідки реалізації 

проектів. 

РН 20. Збирати та аналізувати діагностичну інформацію про технічний стан 

автомобільних транспортних засобів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають здобути 

компетентності: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК 10. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 

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 3. Здатність проведення вимірювального експерименту і обробки його 

результатів. 

ФК 4. Здатність розробляти технологічні процеси, технологічне 

устаткування та оснащення, засоби автоматизації та механізації у процесі 

експлуатації, при ремонті та обслуговуванні об’єктів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. 

ФК 5. Здатність складати, оформлювати й оперувати технічною 

документацією технологічних процесів на підприємствах автомобільного 

транспорту. 



ФК 8. Здатність організовувати ефективну експлуатацію об’єктів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

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

аналізувати, інтерпретувати і моделювати окремі явища і процеси у сфері 

автомобільного транспорту. 

ФК 15. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи 

збирання, систематизації, узагальнення та обробки інформації. 

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. 

 



 


