
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП 15; 

2. Назва: Теорія технічних систем; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання: 3; 

6. Семестр: 5; 

7. Кількість кредитів ЄКТС: 3; 

8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада: Нечидюк Анатолій Анатолійович, канд. техн. наук, 

доцент; 

9. Результати навчання: 
Знання основ теорії технічних систем, їхніх класифікації, властивостей, закономірностей розвитку і 

творчого мислення; оволодіння сучасними методами і прийомами науково-технічної творчості, 

основними принципами і прийомами вирішення технічних суперечностей; вміти застосовувати набуті 

знання у процесі вирішення практичних задач, прогнозувати розвиток технічної системи, 

застосовувати на практиці методи і прийоми науково-технічної творчості для вирішення технічних 

задач. 

10. Форми організації занять: 
Лекції з використанням інформаційних технологій (14 год), практичні заняття (16 год), самостійна 

робота (60 год). 
11. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: 
«Історія машинобудування», «Теоретична механіка», «Нарисна геометрія і інженерна та комп`ютерна 

графіка», «Теорія механізмів і машин» «Деталі машин» дисципліни, що безпосередньо формують 

компетенції фахівця відповідного напряму підготовки. 

12. Зміст курсу: 
Основні поняття про теорію систем, технічні системи. Ознаки технічних систем. Методи пошуку 

технічних вирішень. Аналіз і синтез технічних вирішень. Прийоми психологічної активізації 

творчості. Мозковий штурм. Морфологічний аналіз. Теорія вирішення винахідницьких завдань. 

Діалектика технічних систем. Закони розвитку технічних систем. Рівні творчої діяльності. Фізичні 

ефекти та явища, їх застосування при вирішенні конкретних технічних завдань. Фонд технічних 

вирішень. Фонд евристичних прийомів. Репольний аналіз. 

13. Рекомендовані джерела: 
1. Теорія технічних систем: Навч. посібник / Кравець С.В, Нечидюк А.А, Романовський О.Л - Рівне: 

НУВГП, 2015. - 139 с. 

2. Кравець С.В. Основи технічної творчості в будівельному і меліоративному машинобудуванні / С.В. 

Кравець. – К. : НМКВО, 1990. – 123 с. 

3. Ловейкін В.С. Теорія технічних систем / В.С. Ловейкін, І.І. Назаренко, О.Г. Онищенко. – Київ – 

Полтава : ІЗМН – ПДТУ, 1998. – 175 с. 

4. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука / Г.С. Альтшуллер. – М. : Сов. радио, 1979. – 184 с. 

5. Буш Г.Я. Аналогия и техническое творчество / Г.Я. Буш. – Рига : Авотс, 1981. – 139 с. 

14. Запланована навчальна діяльність та методи навчання: 
Лекції з використанням інформаційних технологій, практичні заняття. 

15. Методи і критерії оцінювання: 
Критерії оцінювання здійснюються за шкалою ЄКТС. 

– поточний контроль (перевірка виконаних завдань, тестування, опитування) (100 балів); 

– підсумковий контроль – залік. 

16. Мова навчання: Українська. 

 

 

Завідувач кафедри                                                                  д.т.н., професор Кравець С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: FT 15; 

2. Title: Technical systems theory; 

3. Type: Regulatory compliance of basic training; 

4. The level of higher education: I (bachelor); 
5. Academic year: 3; 

6. Semester: 5; 

7. Credits ECTS: 3; 

8. Lecturer, academic degree, position:. 
9. Learning outcomes: 
Basic knowledge of the theory of technical systems, their classification, properties, patterns of development 

and creative thinking; mastering modern methods and techniques of scientific and technical creativity, basic 

principles and methods of solving technical contradictions; be able to apply the knowledge gained in the 

process of solving practical problems, predict the development of technical systems, practice the methods 

and techniques of scientific and technical creativity to solve technical 
10. Forms classes: 
Lectures on information technology (14 hours), workshops (16 hours), self-study (60 hours). 
11. Compulsory previous subjects: 
"History Engineering", "Engineering Mechanics", "Descriptive Geometry and Engineering and computer 

graphics", "Theory of mechanisms and machines" "Machine parts" discipline, professional competence 

directly form the relevant field of study. 

12. Content: 
Basic concepts of systems theory, technical system. Symptoms of technical systems. Methods of finding 

technical solutions. Analysis and synthesis of technical solutions. Psychological Methods enhance creativity. 

Brain storm. Morphological analysis. The theory of inventive problem solving. Dialectics of technical 

systems. The laws of technical systems. The levels of creativity. Physical effects and phenomena, their use in 

solving specific engineering problems. Fund technical solutions. Fund heuristic techniques. Repolnyy 

analysis. 

13. Recommended sources: 
1. Theory of technical systems: Training. manual / Kravets S.V, A.A. Nechydyuk, O.L. Romanovsky - 

Exactly: NUWMNRU, 2015. - 139 p. 

2. Kravets S.V. Fundamentals of technical creativity in the construction and reclamation engineering / S.V. 

Kravets. - K: NMKVO, 1990. - 123 p.  

3. Loveykin V.S. Theory of technical systems / V.S. Loveykin, I.I. Nazarenko, O.H. Onishchenko. - Kyiv - 

Poltava: IZMN - PSTU, 1998. - 175 p. 

4. Altshuller G.S. Creativity Fine As science / G.S. Altshuler. - Moscow: Sov. radio, 1979. - 184 p. 

5. Bush G.Y. Analogy and Tehnicheskoe Creativity / G.Y. Bush. - Riga: Avots, 1981. - 139 p. 

14. Planned learning activities and teaching methods: 
Lectures on information technology, practical. 

15. Assessment methods: 
The evaluation criteria are made on a scale ECTS. 

– current control (check assignments, tests, surveys) (100 points); 

– final control - test. 

16. Language learning: Ukrainian. 

 

Head of the department BDMSGMio    S.V. Kravets, Ph.D., professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


