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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни є ознайомлення, вивчення та практичне застосування 

методів, підходів та методик розвитку творчих здібностей, які можуть бути використані для 

створення принципово нових ідей, що відрізняються від традиційних або прийнятних, та 

здібностей вирішувати проблеми, які виникають всередині статистичних систем під час 

управлінні проектами з розробки та впровадження інформаційних технологій. 

 

Завдання вивчення дисципліни «Креативні технології в розробці та впровадженні 

інформаційних технологій» є розвиток та формування у майбутніх фахівців спеціальних знань 

та навичок вирішення нестандартних задач, прийняття нестандартних рішень, які необхідні 

фахівцям з управління проектами при розробці та впровадженні інформаційних технологій.  

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни 

 

Код Зміст Результати навчання 

Загальні компетентності. 
ЗК1. Здатність застосовувати 

навички аналітичного та 

критичного мислення для 

вирішення проблем у сфері 

інформаційних систем та 

технологій, у тому числі в 

умовах неповної / недостатньої 

інформації та суперечливих 

вимог. 

 

Знати: підходи та методи щодо аналізу та 

критичного осмислення даних, на основі яких 

приймаються рішення у сфері розробки 

інформаційних технологій 

Вміти: застосовувати діаграми Ісікави, підходи 

ощадливого виробництва 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

Знати: методи open-mind для отримання 

нестандартних рішень як на рівні розробки 

продукту, так і на рівні прийняття рішень 

Вміти: метод фокальних об’єктів, латеральне 

мислення, методологію CRAFT, морфологічний 

аналіз, метод ментальних карт, метод маленьких 

чоловічків, дизайн-мислення, алгоритм вирішення 

винахідницьких задач 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Креативність 

Змістовий модуль 1. Креативність як основа постійної інновації 

Тема 1. Вступ. Поняття «креативність»: визначення, відмінність від поняття «творчість», 

оцінка 

Тема 2. Креативний продукт. Приклади застосування креативності до пошуку роботи, 

пошуку співробітників, створення резюме. 

Тема 3. Методи розвитку креативності 

 

Змістовий модуль 2. Креативні технології розробки проєктів з інформаційних 

технологій 

Тема 1. Поняття «креативної технології». Класифікація креативних технологій. 

Тема 2. Творчі алгоритми 

Тема 3. Винахідництво 

Тема 4. Креативні технології, засновані на психологічній активізації творчого мислення 

Тема 5. Методи управління. 

Тема 6. Перспективи застосування креативних технологій. 
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Модуль 2. Розробка плану роботи з використанням креативних технологій 

(індивідуальна робота) 

Змістовий модуль 1. План індивідуальної роботи. 

Тема 1. Застосування декількох методів креативних технологій до вирішення певних 

задач під час розробки інформаційних технологій. 

Тема 2. Підготовка есе в рамках одного із методів розвитку креативних здібностей 

відповідно до запропонованих тем. 

Тема 3. Здійснення перехресного оцінювання виконаних завдань іншими студентами 

групи. 

Змістовий модуль 2. Оформлення роботи 

Тема 1. Опис задачі, застосування методу і обґрунтування отриманого рішення. 

Тема 2. Написання есе у заданих рамках. 

Тема 3. Оформлення роботи. 

Тема 4. Захист роботи. 

 

Теми практичних занять 

№ Назва теми 

1.  Вправи до розвитку креативності 

2.  Латеральне мислення 

3.  Застосування методу дизайн-мислення 

4.  Застосування методу фокальних об’єктів 

5.  Алгоритм вирішення винахідницьких задач 

 

Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1.  Метод морфологічного аналізу 

2.  Діаграма Ісікави 

3.  Метод ментальних карт 

4.  Інструмент LEAN: Канбан 

5.  Інструмент LEAN: А3 – звіт про проблеми 
 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю залік 

 

Поточне оцінювання 

Підсумковий 

контроль 

(залік) 

Сума 

 Змістовний модуль № 1 Змістовний модуль № 2 

25 35 40 100 

 

(виконання індивідуальної роботи) 

Змістовний модуль № 1 Змістовний модуль № 2  Захист роботи Сума 

50 20 30 100 
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Методичне забезпечення дисципліни 

 

Методичне забезпечення 

 

1. Електронна презентація курсу «Креативні технології в розробці та впровадженні 

інформаційних технологій». Укладач Веренич О.В. 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

1. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и 

система оценки компетенции проектных менеджеров (National Competence Baseline, NCB UA 

Version 3.0) / Под ред. Бушуева С.Д.. – К.: ІРІДІУМ, 2006. – 208 с. 

2. Бушуев С.Д. Креативные технологии управления проектами и программами: монография / 

под. ред. С. Д. Бушуев. - К.:Саммит-Книга, 2010.- 768 с. 

3. Бизнес с нуля: Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели 

/ Эрик Рис. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 253 с. 

4. Джон Хокинс. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги / Пер. с англ. 

И.Щербакова – М.: Издательский дом "Классика XXI", 2011. – 256 с. 

5. Бушуев С.Д. Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении проектами. Учбовий 

посібник. К.: Ділова Україна 2000, 310с. 

6. Керівництво з основ проектного менеджменту/ Р. Дункан; Комітет з питань стандартів РМІ. 

2017 

7. Руководство IMA ICB4 в мире Agile (версия 2.3) [Текст] / перевод на русский язык под ред. 

проф. С.Д. Бушуева / IPMA, 2018, 72 С. 

8. Бушуев С.Д., Бушуев Д.А. Основы индивидуальных компетенций для управления 

проектами, программами и портфелями (National Competence Dfctline, NCB Version 4.0) 

(Том 1. Управление проектами), 4-я версия [Текст] / Бушуев С.Д., Бушуев Д.А.; под 

редакцией Бушуева С.Д. – К.: Саммит-Книга, 2017 – 178 С., ил. 

9. М. Михалка «Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно» [Текст] / Михалка 

Майкл / Из-во «Манн, Иванов и Фебер», 2015, 416 С. 

10. М. Михалка «Тайный эксперт. Комбинируй, смешивай, создавай прорывные идеи» [Текст] / 

Михалка Майкл / Из-во «Манн, Иванов и Фебер», 2019, 240 С. 

11. М. Михалка «Игры для разума. Тренинг креативного мышления» [Текст] / Михалка Майкл / 

Из-во «Питер», 2007, 448 С. 

12. М. Михалка «Взлом креатива. Как увидеть то, что не видят другие» [Текст] / Михалка 

Майкл / Из-во «Манн, Иванов и Фебер», 2016, 320 С. 

 

Допоміжна 

1. Руководство по управлению инновационными проектами и программами: т. 1, версия 1.2 / 

пер. на рус. язык под ред. С.Д.Бушуева. – К. : Наук. світ, 2009. – 173 с. 

2. Бушуев С.Д., Гурин  Э.А. Инвестиционные инструменты проектного менеджмента. К.: Укр. 

ИНТЭИ, 1998. – 184с. 

3. Управление проектами: Монография/ Под ред. В.Д. Шапиро. - СПб: ДваТрИ, 1996. - 610 с. 

4. М.Нейджер, К.Нильсен, Ф.Нурига. Startup Weekend. От идеи до компании за 54 часа / Пер. с 

англ. С.Филин – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 176 с. 

5. Электронная книга "Введение в ТРИЗ. Основные понятия и подходы", версия 3.0. / 

Официальный Фонд Г.С. Альтшуллера 

 

 

http://www.ozon.ru/person/4878405/
http://www.ozon.ru/person/7883310/
http://www.ozon.ru/person/7883358/
http://www.ozon.ru/person/7883367/
http://www.ozon.ru/brand/2435246/
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Інформаційні ресурси 

 

1. http://library.knuba.edu.ua/ 

2. http://org.knuba.edu.ua 

3. https://4brain.ru/ 

5. http://triz.74211s030.edusite.ru/ 

6. http://loveread.me/ 

7. https://vikent.ru/enc/418/ 

8. http://www.triz-chance.ru/e-books.html 

9. https://www.altshuller.ru/e-books/ 

 

http://library.knuba.edu.ua/
http://org.knuba.edu.ua/
https://4brain.ru/
http://triz.74211s030.edusite.ru/
http://loveread.me/
https://vikent.ru/enc/418/
http://www.triz-chance.ru/e-books.html
https://www.altshuller.ru/e-books/

