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1. Анотація курсу 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності розвитку 

технічних систем і творчого мислення, сучасні методи пошуку нових технічних 

рішень й активізації творчого процесу, основні принципи та прийоми вирішення 

технічних суперечностей.  

2. Мета та завдання курсу 

Метою вивчення дисципліни «Теорія технічних систем» – виробити у 

студентів здатність системного розгляду технічних задач, познайомити з методами 

http://www.ltklntu.org.ua/


їх розв’язування, ґрунтуючись на сутностях і закономірностях структури, 

створення та використання технічних систем. 

Цілі:  

- описувати засоби функціонування та властивості машинних систем; 

- трактувати технічну проблему цілісно з позицій системного підходу;  

- на практиці застосовувати методи і прийоми науково-технічної творчості 

для вирішення технічних задач;  

- прогнозувати розвиток технічної системи. 

Завдання вивчення дисципліни – дати студентам повне уявлення про 

галузь техніки, у якій їм передбачається працювати, виявляючи її технологію та 

взаємозв’язок з іншими галузями та навколишнім світом. 

3. Результати навчання 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Теорія технічних систем» 

здобувачі освіти повинні: 

      знати:  

     - основи теорії технічних систем; 

     - класифікацію та властивості технічних систем; 

     - оцінку технічних систем; 

     - етапи еволюції технічних систем. 

       вміти:  
     - описувати засоби функціонування та властивості машинних систем; 

     - трактувати технічну проблему цілісно; 

     - проводити оцінку на основі моделювання та уявляти систему у різних 

видах; 

    - прогнозувати розвиток технічних систем; 

    - виявити винахід та оформити заявку. 

 
4. Обсяг вивчення дисципліни 

 

3/п Вид навчальної роботи К-сть годин Примітка 

1 Лекції (год.)    28  

2 Практичні заняття (год.)    6  

3 Самостійна робота (год.)    26  

    

 ВСЬОГО    60  

 

                                        5. Зміст дисципліни 

Вступ 

          Мета і завдання дисципліни. Основні поняття та визначення. 

Тема 1. Система перетворень 

          Структура моделі технічного процесу. Елементи системи перетворень. 

Тема 2. Технічний процес 

          Модель технічного процесу. Операнди і оператори технічного процесу. 

Класи операндів. Побудова моделі процесу перетворень. 

Типи операцій і класифікація технічних процесів. 

 

 



Тема 3. Технічні системи: властивості, закономірності розвитку 

          Призначення, структура та принцип дії технічної системи. Класифікація 

технічних систем. Моделювання. Модель та їх види. Критерії ТС, їх групи.  Закони 

побудови і розвитку технічних систем. 

           Тема 4. Внутрішні і зовнішні зв’язки і залежності 

           Зв’язки між елементами технічної системи. Середовище функціонування ТС. 

Концепція системного аналізу. 

           Тема 5. Принципи і методи технічного проектування 

           Поняття, стадії та етапи проектування ТС. Етапи створення нової ТС. Умови 

та вимоги до проектування. Принципи конструювання. Підвищення ефективності 

машин. 

           Тема 6. Методи і правила творчої розробки технічних рішень 

           Методи раціонального вирішення винахідницьких задач. Основні поняття 

про евристику. Суть методу  контрольних питань. Синектика. Метод мозкового 

штурму. Метод спроб і помилок. Основні етапи методу алгоритму вирішення 

винахідницьких задач (АВВЗ). Як працює алгоритм. Інструменти винахідника. 

Список основних прийомів усунення технічних протиріч за Г.С. Альтшуллером. 

Шляхи розвитку необхідних новатору здібностей. Виявлення винаходу та 

принципи захисту інтелектуальної власності. Оформлення і реєстрація відкриттів, 

винаходів та рацпропозиції. Оформлення і реалізація «ноу-хау». 

           Тема 7. Дослідження і випробовування технічних систем. 

          Завдання дослідження і випробовування техніки. Послідовність розвитку 

наукового вивчення технічних систем. Моделювання технічних систем. 

           Тема 8. Нова техніка: виготовлення та використання. 

           Підготовка до виробництва і виготовлення нових машин. Етапи створення та 

використання технічної системи. Тенденції технічного розвитку. Застосування 

теорії технічних систем. 

 

6. Методи навчання та засоби для проведення 

Поточного і підсумкового контролю 

 

Навчання проводиться в словесній та практичній формах на лекціях, 

практичних роботах. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних і практичних 

робіт у вигляді контрольної роботи на 15-20 хвилин та захисту індивідуального 

завдання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі письмових відповідей на 

запитання, які визначені робочою программою. 

 

                                           7. Система оцінювання 

 

Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру 

Задовільно. Показати мінімум знань та умінь. Без достатнього розуміння 

відтворювати основний навчальний матеріал та виконувати практичні завдання з 

епізодичною допомогою викладача. 3 помилками давати визначення основних 

понять. Частково аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки. 

Користуватися окремими видами технічної і конструктивно-технологічної 

документації. При відповіді та виконанні практичних завдань припускатися 



помилок. 

Добре. Володіти основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і 

графічній формах та застосовувати його при виконанні практичних завдань як в 

типових, так і в дещо ускладнених умовах. Давати визначення основних понять, 

аналізувати, порівнювати і систематизувати інформацію та робити висновки. 

Усвідомлено користуватися довідковою інформацією. При відповіді та виконанні 

практичних завдань припускатися несуттєвих помилок, які можна виправити. 

Відмінно. Володіти системними знаннями навчального матеріалу та 

ефективно їх застосовувати для виконання практичних завдань, що передбачені 

навчальною програмою. Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить 

аналіз, систематизацію, узагальнення. Студент самостійно вміє знаходити і 

користуватися джерелами інформації, оцінює отриману інформацію. Встановлює 

причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки. Робить аргументовані 

висновки. Бездоганно виконує практичні завдання. 

 

9. Політика курсу 

Політика щодо академічної доброчесності 

Академічна доброчесність здобувачів освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки 

з поточного та підсумкового контролів.  Для забезпечення високої якості знань 

необхідно виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не 

спізнюватися на них; систематично брати активну участь у освітньому процесі; 

чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь у науково-

дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час занять і під час 

контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; 

відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної доброчесності. У 

разі порушення здобувачем освіти академічної доброчесності (списування, плагіат, 

фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 

цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

Комунікаційна політика 

Здобувачі освіти повинні мати активовану пошту. Усі письмові запитання до 

викладачів стосовно курсу мають надсилатися на електронну пошту. 

Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу заступника 

директора з НР за наявності поважних причин (лікарняний). 

Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку. 

Відвідування занять 

Для здобувачів освіти відвідування занять є обов’язковим. Поважними 

причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в заходах, академічна 

мобільність, які необхідно підтверджувати документами, індивідуальне навчання. 
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