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ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТРАНСПОРТ»

У статті аналізується взаємозв'язок науково-технічної творчості і 
професійного становлення при підготовці конкурентоспроможних 
спеціалістів. Описана методика активізації творчої діяльності та пошуку 
нових технічних рішень. Особливу увагу приділено теорії вирішення 
винахідницьких завдань.

Творчий підхід до вирішення поставлених перед студентами 
наукових проблем розвиває навички постановки і проведення 
самостійних наукових досліджень, роботи з науковою літературою, готує 
резерв вчених і дослідників, прискорює професійне становлення 
майбутніх фахівців. Створюючи певний простір активності, викладач 
повинен заохочувати різноманітну самостійну діяльність студентів, 
прагнути так організувати роботу творчого об'єднання, щоб студенти 
міркували, робили висновки, діяли.

В процесі активної діяльності студенти не тільки краще розуміють і 
запам'ятовують, але і одночасно вчаться застосовувати знання на 
практиці, у них розвиваються дослідницькі устремління і навички, 
здатність долати перешкоди, пристрасть творити.

Науково-технічна творчість -  це діяльність, що створює якісно нові 
результати в галузі науки і техніки та виділяється оригінальністю і 
унікальністю. До неї відносяться:

1) раціоналізація;
2) винахід;
3) відкриття.
Раціоналізація -  це удосконалення, введення більш доцільною 

організації чого-небудь відповідно до суспільних потреб.
Винахід -  це продукт творчої діяльності, в якій на основі наукових 

знань і технічних досягнень створюються нові принципи дії або 
конструювання технічних систем, їх окремих компонентів.

Відкриття -  це встановлення раніше невідомих науці об'єктивних 
закономірностей, нових явищ, властивостей і ефектів, що вносять корінні 
зміни в існуючі наукові та науково-технічні знання.

У практиці роботи підготовки студентів спеціальності «Професійна 
освіта. Транспорт» використовується метод контрольних питань -  один з 
методів психологічної активізації творчого процесу, який дозволяє більш 
цілеспрямовано вести пошук рішення задачі.
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Мета методу полягає в тому, щоб підвести до вирішення проблеми 
за допомогою навідних питань. Студент, відповідаючи на ці питання, 
аналізує своє завдання, при цьому усвідомлення проблеми йде більш 
цілеспрямовано, системно. У практиці винахідницької діяльності 
широкого поширення набули універсальні запитальники, складені 
А. Осборном, Т. Ейлоартом, Д. Пірсоном, А. Пойа, Г. Я. Бушем і ін. 
(Шамина, 2010).

Для стимулювання пошуку нових технічних рішень 
використовується найбільш поширений список А. Осборна, адаптований 
до конкретної проблеми, що складається з наступних питань (Шамина, 
2010):

1. Яке нове застосування технічного об'єкта можна запропонувати? 
Чи можливі нові
способи застосування? Як модифікувати відомі способи застосування?

2. Чи можливо рішення винахідницької завдання шляхом присто
сування, спрощення, скорочення? Що нагадує даний технічний об'єкт? 
Чи викликає аналогія нову ідею? Чи були в минулому аналогічні 
проблемні ситуації, які можна використовувати? Що можна копіювати? 
Який технічний об'єкт потрібно випереджати?

3. Які модифікації технічного об'єкта можливі? Чи прийнятна 
модифікація шляхом обертання, вигину, скручування, повороту? Які 
зміни призначення (функції), руху, кольору, запаху, форми, обрисів 
можна застосувати? Інші можливі зміни.

4. Що можна збільшити в технічному об'єкті? Що можна приєднати? 
Чи можливе збільшення терміну служби, впливу? Чи має сенс збільшити 
розміри, міцність, підвищити якість? Чи можна приєднати новий 
градієнт, продублювати?

5. Що можна в технічному об'єкті зменшити або замінити? Чи можна 
що-небудь ущільнити, стиснути, застосувати спосіб мініатюризації, 
вкоротити, звузити, відокремити, роздрібнити, примножити?

6. Що в технічному об'єкті можна замінити? Що і скільки можна 
заміщати в ньому,
використовувати інший інгредієнт, інший матеріал, інший процес, інше
розташування,
інший колір?

7. Що можна перетворити в технічному об'єкті? Які компоненти 
допустимо взаємно
замінити? Чи можна змінити модель, розбивку, розмітку, планування, 
послідовність операцій?

8. Що можна в технічному об'єкті зробити навпаки? Чи не можна 
поміняти місцями протилежно розміщені елементи або повернути їх 
задом наперед, низом вгору, поміняти місцями?

9. Які нові комбінації елементів технічного об'єкта можливі? Чи 
можна створити
новий вид? Чи можна комбінувати вузли, блоки? Чи можна комбінувати 
ознаки, ідеї?
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Спеціалізовані списки подібних контрольних питань і рекомендацій 
в даний час досить широко поширені і їх ефективно застосовують.

Метод контрольних питань є удосконаленням методу проб і 
помилок, так як кожне питання -  це проба (або серія проб).

При складанні списків викладач відбирає з винахідницького досвіду 
найбільш сильні питання.

Таким чином, в процесі роботи при аналізі постановки проблемного 
завдання, дослідженні поставленої проблеми, її уточнення; пошуку ідей, 
що призводять до вирішення, була дана оцінка ідей і вибрано найбільш 
прийнятне рішення задачі.

Беручи участь в науково-технічній творчості, студенти виробляють 
у себе творчий підхід до вирішення науково-технічних проблем, що 
виникають перед сучасним фахівцем, в процесі вони вчаться 
використовувати науково-технічну інформацію, самостійно 
формулювати завдання і висновки за результатами проведених робіт.

Існуючим недоліком в підготовці багатьох випускників інженерних 
спеціальностей є невміння самостійно ставити нові завдання, шукати 
нові конструкторсько-технологічні рішення на рівні винаходів, які 
забезпечують в підсумку підвищення якості продукції, створення 
прогресивної техніки і технології.

Пропонована в даній роботі нова форма професійного виховання 
спрямована на розвиток науково-технічної творчості особистості 
студентів за допомогою активних методів, що дозволяють активізувати 
мислення при знаходити власні шляхи розв'язання різних завдань, в 
першу чергу технічних (конструкторських, технологічних) і техніко- 
економічних.

Використання того чи іншого методу залежить від типу завдання, 
яку необхідно вирішити і області діяльності, в якій дана проблемна 
ситуація виникла.
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