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1. Анотація курсу https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=4808 

2. Мета та цілі курсу. Мета курсу полягає у формуванні у здобувачів освіти сукупності 

знань щодо елементів креативності та основних технік креативного мислення, системи охорони 

прав інтелектуальної власності;  у формувань вмінь та навичок креативного мислення  з 

використанням певних технік, розвитку здібностей по прийняттю нестандартних (креативних) 

рішень (індивідуальних і колективних), опануванні технологій, призначених для вирішення 

завдань і проблем, а саме:  

ЗК2 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово  

ЗК8 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями  

ЗК9 Здатність бути критичним і самокритичним  

ЗК12 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Основні завдання дисципліни: дисципліна спрямована на формування у здобувачів вищої 

освіти необхідних soft-skills для ефективної професійної роботи в умовах 21-го століття 

(команда робота, комунікація, критичне мислення, креативність), передбачає тренінговий 

формат і не потребує вивчення попередніх дисциплін.  

3. Результати навчання. Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або 

вдосконалити наступні програмні результати навчання: 

ПР15 Знати та розуміти предметну область, її історію та місце в  сталому розвитку 

техніки і технологій, у загальній системі знань  про природу і суспільство  

ПР16 Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні  аспекти, вимоги  

охорони  праці,  виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень  

ПР17 Вміти використовувати у виробничій і соціальній діяльності фундаментальні 

поняття і категорії державотворення для обґрунтування власних світоглядних  позицій  та  

політичних  переконань з урахуванням соціально-політичної історії України, правових засад та 

етичних норм  

ПР24 Здійснювати професійну комунікацію українською та англійською мовами як усно, 

так і письмово. 

4. Обсяг курсу. 3 кредити  

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції 16 

практичні (семінарські) заняття 14 

самостійна робота (підготовка до семінарських занять 

та ін.) 
60 
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5. Пререквізити. Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях із правознавства, 

економіки та психології. 

6. Система оцінювання та вимоги  

Вид роботи 
кількість 

балів 

1 Творчі завдання (презентація, результати анкетування) 0… 25 

2 Індивідуальна робота на занятті 0… 15 

3 Командна робота на занятті 0… 30 

Підсумкова сума балів за результатами поточного контролю 0… 70 

Залік 0… 30 

7. Політики курсу.  

Відповідно до політики курсу очікується, що здобувачі відвідують очно всі заняття у 

відповідності до затвердженого розкладу. Вітається активність та залучення під час проведення 

практичних занять. Консультації відбуваються в аудиторіях університету у відповідності до 

затвердженого розкладу, а також в онлайн на сторінці курсу в системі дистанційного навчання 

НУ «Чернігівська політехніка». 

Політика академічної доброчесності курсу базується на Кодексі академічної 

доброчесності Національного університету «Чернігівська політехніка» (введено в дію наказом 

ректора від 31 серпня 2020 р. № 26), та спрямована на забезпечення честі, гідності, взаємної 

поваги і довіри, рівноправності та толерантності всіх учасників освітнього процесу шляхом 

дотримання принципів та загальноприйнятих норм щодо етичної поведінки викладачем  та 

здобувачами освіти, а також іншими особами. 

Прохання до здобувачів дбати про дотримання академічної доброчесності та у всіх 

незрозумілих моментах звертатися за консультацією до викладача. Пам’ятайте, що академічна 

недоброчесність – це не лише плагіат, а й самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, 

обман, хабарництво необ’єктивне оцінювання, надання здобувачам освіти під час проходження 

ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених 

умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання; вплив у будь-якій формі 

(прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-

педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів 

навчання. 

Від усіх слухачів курсу очікується дотримання академічної доброчесності при навчанні на 

даному курсі. До студентів, у яких було виявлено порушення академічної доброчесності, 

застосовуються різноманітні дисциплінарні заходи (зокрема, повторне проходження певних 

етапів або всього курсу). 

Політика користування ноутбуками / смартфонами. 

Враховуючи те, що дзвінки, переписки, спілкування у соціальних мережах під час занять 

відволікають від проведення занять і викладача й інших здобувачів, прохання тримати 

смартфони вимкнутими або переведеними у беззвучний режим протягом занять з курсу. 

Ноутбуки, планшети та смартфони можуть використовуватися в аудиторіях під час занять, 

однак, лише для дій, пов’язаних з проходженням самого курсу (пошук інформації тощо). 

Використання смартфонів, ноутбуків та персональних комп’ютерів не дозволяється під час 

проведення підсумкового та проміжного контролю. 
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