
 



 



Вступ 

Програму навчальної дисципліни Інноваційна практика інжинірингу 

 

складено відповідно до освітньої програми _ОНП Екологія______ 

 

рівня вищої освіти ______третій (освітньо-науковий)________________ 

 

спеціальності___________101 Екологія_______________ 

 

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки_. 
                                                        (загальної / професійної підготовки) 

Статус навчальної дисципліни      вибіркова 

(обов’язкова / вибіркова) 

Обсяг навчальної дисципліни __5____ кредитів ЄКТС. 

 

Міждисциплінарні зв’язки:  

Вивчення дисципліни «Інноваційна практика інжинірингу» базується на 

засадах інтеграції різноманітних знань, отриманих аспірантами протягом 

бакалаврату та магістратури при вивченні дисциплін загального та інженерно-

технічного спрямування. Вітаються загальні знання дисциплін з економіки та 

інжинірингу.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета навчальної дисципліни. 

Інноваційна діяльність – це, разом з науковою діяльністю, є основним 

завданням фахівця вищої кваліфікації.  Інноваційна практика – це робота з 

розробки нових систем, обладнання, процесів, проєктів, програм, які 

характеризують їх спрямованість на розвиток і включають реально здійснювані 

нововведення. 

У значній мірі вирішення інноваційної проблеми буде визначатись рівнем 

підготовки фахівців, які працюють у певній галузі. Отже, для успішного вирішення 

цієї задачі визначальним буде поєднання фахової підготовки  та знання у галузі 

методології інноваційних процесів. 

Предмет навчальної дисципліни «Інноваційна практика інжинірингу» – 

реалізація підходів щодо власної інноваційної діяльності, інноваційної діяльності 

підприємства. 

  

Метою вивчення даної дисципліни є формування у здобувачів освіти 

комплексу знань  щодо власної інноваційної діяльності, інновацій підприємств, 

комплексу умінь та навиків, необхідних для проведення власних наукових 

досліджень, створення нових та модернізації існуючих  об’єктів інновацій. 

Відповідно до мети підготовка докторів філософії за даною спеціальністю 

вимагає посилення сформованих у аспірантів компетентностей: 



- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та оцінки сучасних 

наукових досягнень, генерування нових знань при вирішенні дослідницьких і 

практичних завдань; 

- здатність розробляти та реалізувати проєкти, включаючи власні дослідження; 

- здатність ініціювати дослідницько-інноваційні проєкти та автономно 

працювати під час їх реалізації. 

 

1.2. Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни «Інноваційна 

практика інжинірингу», студенти після її засвоєння мають продемонструвати такі 

програмні результати навчання: 

- знати пріоритетні державні напрями розвитку науки, техніки і технологій у 

фаховій і суміжних областях; 

- автономно або в колективі працювати під час формування та реалізації 

дослідницько-інноваційного наукового проєкту. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Що таке інжиніринг. Виникнення поняття та види інжинірингу. 

Розвиток міжнародного інжинірингу. Світові тенденції в інжинірингу. Вітчизняні 

реалії. 

Тема 2. Інновації. Зміст і етапи інноваційних процесів. Технічні, організаційні, 

інформаційні, соціальні, економічні інновації. Етапи інноваційного процесу. 

Життєвий цикл продукції. 

Тема 3. Науково-дослідні роботи. Проектування продукту. Дослідно-

конструкторські роботи. 

Тема 4. Фази і життєвий цикл продукту. Фактори формування адекватного 

розуміння потреб замовника. Стейкхолдери. 

Тема 5. Динаміка, прогнозування і моделювання, можливості технологій, 

кадри. 

Тема 6. Вибір напрямку інновацій. Стратегія і вибір шляху інноваційної 

діяльності. Планування інноваційної діяльності підприємства. Підходи, принципи, 

складові, служби підприємства. 

Тема 7. Інноваційна політика підприємства і сталий розвиток підприємства. 

Питання інтернет технологій. 

Тема 8. Технологічна інновація. Скорочення тривалості виробничого циклу. 

Проєктування нового продукту. 

Тема 9. Принципи оцінки інноваційних проєктів. Теорія інноваційних 

процесів. Ризик невдачі. 

 

3. Заплановані види навчальної діяльності та методи навчання  

Лекційні та практичні заняття проводяться у потоках (групах) за класичною 

методикою викладання. аспірантами навчального матеріалу з дисципліни.  

За необхідністю, використовуються засоби дистанційного навчання. 

Практичні заняття проводяться у навчальних групах чисельністю до 10 студентів. 

Група може бути поділена на підгрупи для виконання конкретних завдань. 



Дисципліна вивчається шляхом аудиторного прослуховування лекцій, 

повторення та практичного закріплення пройденого матеріалу на практичних 

заняттях, детального вивчення пройденого матеріалу в домашніх умовах, 

самостійного вивчення ряду тем при ознайомленні із сучасними науковими 

публікаціями та патентами. 

Розроблено рейтингову систему оцінювання успішності засвоєння 

аспірантами навчального матеріалу з дисципліни.  

 

4. Оцінювання результатів навчання 

Семестрова атестація проводиться у виді заліку. Для оцінювання результатів 

навчання застосовується 100-бальна рейтингова система і університетська шкала. 

Заохочувальні бали можуть нараховуватись викладачем виключно за 

виконання творчих робіт з дисципліни або додаткового проходження он-лайн 

профільних курсів з отриманням відповідного сертифікату: 

- https://ipp.eng.unimelb.edu.au/for-students; 

- https://au.linkedin.com/in/innovation-practice-program-0a0180171; 

- https://www.udemy.com/course/disruptive-innovation-business-model-

startup/?gclid=Cj0KCQiAhP2BBhDdARIsAJEzXlEAPgUz7YsRXKKqnO_OK-

7CEfIGcMhq9amr7VpYYPYmWeIE5o4QXHYaAr0gEALw_wcB&matchtype=b&utm

_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_medium=udemya

ds&utm_source=adwords&utm_term=_._ag_84635077608_._ad_388109814158_._kw_

%2Binnovation+%2Bcourse_._de_c_._dm__._pl__._ti_kwd-

519656023575_._li_9061016_._pd__._; 

- https://www.port.ac.uk/study/courses/beng-hons-innovation-engineering; 

- інші курси можуть бути зараховані за узгодженням з викладачем. 

 

Штрафні бали в рамках навчальної дисципліни не передбачені. 
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