
Силабус з дисципліни «Методологія інженерної діяльності» 

Назва дисципліни, обсяг 

у кредитах ЄКТС 

Методологія інженерної діяльності 

4 кредити 

Загальна інформація про 

викладача 

Сердюк Володимир Никандрович, к.т.н., доцент, 

доцент каф. «Локомотиви»;  

тел. 373-15-34 

vns1201@gemail.com 

Семестр, у якому 

можливе  вивчення 

дисципліни 

II для магістрів 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Транспортна інженерія 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Компетентності: 
 проводити дослідження на відповідному рівні; 

 працювати в групі над великими проектами стосовно 

рухомого складу; 

 застосовувати системний підхід до вирішення 

інженерних проблем на основі досліджень; 

 досліджувати, аналізувати та вдосконалювати  

технологічні процеси при експлуатації та ремонті локомотивів; 

 науково обґрунтовувати вибір методів форсування 

рішення творчих задач для реалізації новітніх технологій в 

експлуатації та ремонті рухомого складу. 

 будувати ієрархію опису технічних систем 

Результати навчання: 
– здійснювати професійну діяльність використовуючи 

системний підхід до розробки технологічних процесів при 

експлуатації та ремонті рухомого складу,  

– виконувати розрахунок основних характеристик та 

параметрів технологічних процесів виробництва, експлуатації та 

ремонту локомотивів, їх систем, агрегатів та вузлів з метою їх 

порівняння та формування управлінських рішень щодо 

подальшого функціонування підприємства з оцінкою якості його 

продукції; 

– застосовувати на практиці сучасні прийоми та методи 

науково-технічної творчості;  

– розробляти пропозиції по пошуку нових та вдосконаленню 

існуючих технічних систем та технологічних процесів; 

– володіти інтенсивною технологією інженерної творчості, 

заснованої на використанні методів ІТ, спеціально підготовленої 

інформації та обчислювальної техніки. 

 

Опис дисципліни В курсі навчальної дисципліни системно розглядаються 

питання навчання навикам постановки і вирішення задач пошуку 

(винаходу) нових, більш ефективних конструктивно-

технологічних рішень, питання  підготовки до оволодіння 

інтенсивної технології інженерної творчості, яка основана на 

вживанні методів інженерної творчості, виявленні і розкритті 



творчих нахилів і можливостей студента. Основна задача 

дисципліни -  виховання творчої особистості.  
. 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Загальний курс залізниць 

Теорія та конструкція локомотивів 

Електричне обладнання локомотивів 

Двигуни внутрішнього згорання 

 

Основні теми 

дисципліни 

– Основні задачі і поняття теорії технічних систем 

– Інженерний та науковий пошук 

– Постановка та аналіз задачі інженерної творчості 

– Теоретичні основи інженерної творчості. Технічний об’єкт  

        та технології 

– Операції Коллера 

– Закони розвитку технічних систем 

– Методи інженерної творчості 

– Методи випадкового пошуку 

– Методи логічного пошуку   

– Методи функціонально-структурного дослідження 

– Проблемно-орієнтовані методи  

– Теорія вирішення творчих задач 

– Винаходи та корисні моделі 

– Технічне протиріччя і шляхи їхнього подолання. Рішення    

        типових задач. Стандарти 

– Фонд фізико-технічних ефектів 

– Функціонально-вартісний аналіз та розвиток його на   

        підприємстві 

Лекції 32 год, практичні заняття 16 год. 

Мова викладання Українська  
Список основної та 

додаткової літератури 

– Половинкин А. Н. Основы инженерного творчества - М.:    

  Транспорт 1992. - 287с. 

–Столяров А. М. Методологические основы изобретательского  

   творчества: Конспект лекций, — М.: ВНИИПИ, 1986. 

–Тринг М., Лейтуэйи Э.  Как изобретать? М.:  Мир, 1980. 

–Селюцкий А. Б., Слугин Г. И. Вдохновение по заказу. -  

  Петрозаводск, 1977. 

–Методы поиска новых технических решений. Под ред. А. И.  

  Половинкина. — Йошкар-Ола: Марийское книжное   

  издательство, 1976. 

–Повилейко Р.  П.  Инженерное творчество. — М.:  Знание, 1977. 

–Половинкин А.И.  Основы инженерного творчества. - М.:  

  Машиностроение, 1988.с. 

–Кузнецов Ю.М. Теорія розв’язання творчих задач.- 

  К.:ТОВ”ЗМОК ПП “ ГНОЗИС””, 2003.-294с.:іл.. 

 http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=218 
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