




 

 
1) Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

 Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 3,0 
Галузь знань: 

19 Архітектура та будівництво 
Обов’язкова 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання- 

відсутнє 
Спеціальність: 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

Рік підготовки: 

1-й  1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних - 3 

самостійної роботи 

студента - 3 

Освітній рівень: 

магістр 

14 год. 4-год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 4-год. 

Мова навчання: 

державна 

 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

У тому числі: 

Індивідуальні завдання: - год. 

Форма підсумкового контролю: 

екзамен 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Евристика та етика 

професійної діяльності» є поглиблена та якісна підготовка 

конкурентоспроможних професіоналів, що володіють високим рівнем культури, 

здатних розуміти сутність і соціальну значущість своєї професії, здатних творчо 

і професійно реалізовувати себе. 

2.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Евристика та етика 

професійної діяльності» є розвиток загальної ерудиції та наукової культури 

мислення, формування етичної позиції в професійної та наукової діяльності, 

розуміння принципів академічної доброчесності. 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 

спрямована на формування програмних компетентностей: 

ЗК1. Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення.  

ЗК4. Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і бути 

готовим нести за них відповідальність. 

ЗК5. Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність та здатність 

до системного мислення.  

ЗК6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

3. Результати навчання 

 

Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна спрямована 

на формування наступних програмних результатів навчання: 

ПРН5. Демонструвати здатність проводити дослідницьку та/або 

інноваційну діяльність у створенні експлуатації, реконструкції та ремонті 

об`єктів будівництва. 

ПРН7.  Розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах 

за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів 

соціальної та етичної відповідальності. 

ПРН12.  Знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим 

нести за них відповідальність. 

ПРН14.  Володіти основними методами, способами, і засобами 

отримання, зберігання, переробки інформації. 

 

4. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: не передбачено. 

 

5.          Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Поняття евристики й наукова творчість. 

Евристика – наука, яка вивчає творчу діяльність, методи, які 

використовуються у відкритті нового і в навчанні. Евристика як сукупність 

методів пошуку розв'язку задачі, та як спосіб навчання. Евристичні методи, які 

дозволяють пришвидшити процес розв'язання задачі. Евристичний метод як 



 

метод навчання, який полягає в наведенні учня на шлях самостійного 

знаходження відповідей на поставлене питання.  

 

Тема 2. Естетичний фактор у науковому пізнанні. 

Евристичне значення   естетичного чинника в науковій творчості. 

Естетична мотивація неутилітарного наукового інтересу. Гносеологічне 

значення естетичного очікування. Естетичне значення місткості знання в 

науковому пізнанні. Наукова творчість, наукові відкриття, зміна наукових 

парадигм. Наукові та художні перетини.  

 

Тема 3. Теорія розв'язання винахідницьких задач. 

Теорія розв'язання винахідницьких задач (ТРІЗ) як методика творчості в 

галузі винахідництва. Алгоритм розв'язання винахідницьких задач. 

Застосування ТРІЗ. Формулювання  завдання таким чином, щоб прийти до 

ідеального кінцевог  о результату. Знаходження  протиріччя. знаходження 

ресурсів (матеріали, приладдя, вимірювальні прилади). Список ідей розв'язку 

задачі або розв'язання проблеми. Аналіз кожну ідею, щоб досягти ідеального 

кінцевого результату. 

 

Тема 4. Проблема інертності мислення. 

Обумовленість мислення попереднім досвідом, переконаннями, 

забобонами, картиною світу. Психологічна інерція як явище, при якому 

мимоволі використовуються відомі рішення, методи, дії, які спираються на 

попередній досвід. Евристичні методи активізації творчого мислення. 

Генерування асоціацій щоб «розхитати» стереотипні уявлення про об'єкт. 

Значення філософії для подолання інерції мислення й обмеженості 

світосприйняття. 

 

Тема 5. Методика роботи над науковою та науково-кваліфікаційною 

працею. 

Принципи організації наукової статті. Значущість. Стаття повинна 

коштувати того часу, витраченого на її читання. Основна ідея статті. Пошук 

ідеї. Уміння передчувати нове. Новизна. Адресність. Принцип економії. Стаття 

повинна виражати думку максимально коротко і просто. Необхідність показати 

контекст. Сюжет статті. Структурність статті. Стиль статті. Відмінність 

почнемо статті від науково-кваліфікаційної праці. 

 

Тема 6. Етика ділового спілкування в навчальному процесі. 

Поняття етики. Цінність і норма. Етичні та правові цінності та норми. 

Етичні та правові засади відносини між студентом і викладачем. Принцип 

неупередженості, об'єктивності.  

 

Тема 7. Наукова та професійна етика. 

Наукова етика як сукупність офіційно опублікованих правил, порушення 

яких веде до адміністративного розгляду, та як сукупність моральних 

принципів, яких дотримуються вчені в науковій діяльності і які забезпечують 

функціонування науки. Професійна етика як кодекс правил, що визначає 



 

поведінку спеціаліста у службовій обстановці. Сутність, специфіка, суспільні 

функції морально-професійних норм і стосунків. Академічна доброчесність. 

Порушення академічної доброчесності: академічний плагіат, самоплагіат, 

фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ'єктивне 

оцінювання. 

 

 

6. Структура навчальної дисципліни 
 

 

Назви тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб с.р  л п лаб с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1.  

Поняття евристики й наукова 

творчість. 

13 2 4 - 7 13 2 - - 11 

Тема 2.  

Естетичний фактор у 

науковому пізнанні. 

13 2 2 - 9 13 2 - - 11 

Тема 3.  

Теорія розв'язання 

винахідницьких задач. 

13 2 2 - 9 13 - 2 - 11 

Тема 4. 

Проблема інертності 

мислення. 

13 2 2 - 9 13 - 2 - 11 

Тема 5. 

Методика роботи над 

науковою та науково-

кваліфікаційною працею. 

13 2 2 - 9 13 - - - 13 

Тема 6. 

Етика ділового спілкування в 

навчальному процесі. 

13 2 2 - 9 13 - - - 13 

Тема 7. 

Наукова та професійна етика. 

12 2 2 - 8 12 - - - 12 

Усього 90 14 16 -- 60 90 4 4 - 82 

 

 

7. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна ФН Заочна ФН 

1 Поняття евристики й наукова творчість 4 - 

2 Естетичний фактор у науковому пізнанні 2 - 

3 Теорія розв'язання винахідницьких задач 2 2 

4 Проблема інертності мислення 2 2 

5 Методика роботи над науковою та науково-

кваліфікаційною працею 

2 - 

6 Етика ділового спілкування в навчальному процесі 2 - 

7 Наукова та професійна етика 2 - 

  



 

 

8. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом 
 

 

9. Індивідуальні завдання 

Не передбачено навчальним планом 

 

 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення про 

організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 

навчання студентів Луганського національного аграрного університету. 

 

 

11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання 

 

 

11.1. Поточний контроль проводиться у вигляді опитування тестування 

або виконання відповідних завдань. 

11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену у 2-му 

семестрі. 

11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести 

та презентації студентами результатів виконаних завдань. 

 

11.4. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль Семестровий 

контроль 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

8 8 8 8 8 8 6 6 - - - 40 100 

Т1, Т2 ... Т11 – теми навчальної дисципліни. 

 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна  

 

Навчальна дисципліна передбачає використання програмного 

забезпечення: on-line: Microsoft Office 365, Moodle (GNU загальна суспільна 

ліцензія). 



 

 

13. Рекомендовані джерела інформації 

 

13.1. Навчальна та інша література 

 

Базова 

 

1. Бралатан В. П., Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Професійна етика. Навч. посіб. 

– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 252 с. 

2. Етика ділових відносин : навчальний посібник  / [Лесько О. Й., Прищак М. Д., 

Залюбівська О. Б. та ін. ] – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 309 с. 

3. Карпицкий Н.Н. Принципы организации научной статьи // Вайшнавська 

традиція крізь століття. Вип 1. / Збірка матеріалів Міжнародної молодіжної 

релігієзнавчої літньої школи "Вайшнавська традиція крізь століття" за 2012-

2013 рр. – Донецьк: Донбас, 2014. – С. 392-397. 

4. Карпицкий Н.Н. Теория этических ценностей: Учебное пособие. – Ханты-

Мансийск: ЮГУ, 2013. – 51 с. 

5. Карпицкий Н.Н. Эвристическое значение идеи емкости знания А.К. Сухотина 

// Вестник угроведения. – 2014. – № 2 (17). – С. 74-79 

6. Кодекс наукової етики // Наука та наукознавство. – 2005. –  С. 31-37. 

7. Кубрак О.В. Етика ділового повсякденного спілкування: навч. посіб. – Суми, 

2015. – 222 с. 

8. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для 

студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К.: 

Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 

9. Петров  В. ТРИЗ.  Теория  решения  ·изобретательских  задач.  Уровень  1. – 

М.:  СОЛОН-Пресс,  2017. – 252 с.  

10. Петров  В. ТРИЗ. ·Теория  решения  изобретательских  задач.  Уровень  2.  – 

М.: СОЛОН-Пресс,  2017. – 224 с. 

11. Тарнапольская Г.М. Влияние эстетического фактора на выбор научной 

парадигмы. –Томск: ТГУ, 2017. – 91 с. 

12. Тарнапольская Г.М. Емкость знания как точка совмещения рационального и 

эстетического в науке // «Gaudeamus Igitur» научный журнал Томского 

института бизнеса. – 2019. – № 3. – С. 13-15. 

  

Допоміжна література 

 

1. Полани  М.  Личностное  знание. – М.: Прогресс, 1985. – 344 с. 

2. Сухотин А.К. Научно-художественные пересечения. – Томск: Изд-во Том. ун-

та, 1998. – 195 с. 

3. Сухотин А.К. Парадоксы науки. – М.: Молодая гвардия, 1978. – 237 с. 

4. Сухотин А.К. Превратности научных идей. – М.: Молодая гвардия, 1991. – 

270. 

5. Сухотин А.К. Ритмы и алгоритмы. – М.: Молодая гвардия, 1983. – 224 с. 

6. Чмут Т.К. Чайка Г.Л. та ін. Етика ділового спілкування: Курс лекцій. 2-те вид. 

– К.: МАУП, 2003. – 208 с. 

    



 

13.2. Електроні ресурси 

 

1) Навчально-методичне забезпечення дисципліни [Електронний 

ресурс]. http://edu.lnau.in.ua/course/view.php?id=3028 

2) Електронний репозитарій ЛНАУ[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui\ 

3) Інтернет-ресурси: 

Електронний каталог Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua 

Електронний каталог Харківської державної наукової бібліотеки ім В. Г. 

Короленка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.korolenko.kharkov.com 

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/
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