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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування показ-

ників  

Галузь знань, напрям пі-

дготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

денна фо-

рма на-

вчання 

заочна фо-

рма на-

вчання 

Кількість кредитів  -  

денна 5 

Галузь знань 

13 Механічна інженерія_ 

(шифр і назва) Нормативна 

(за вибором ВНЗ) 

 
Напрям підготовки  

___ 6.133  Галузеве ма-

шинобудування  
(шифр і назва) 

Модулів - 3 

Спеціальність (профе-

сійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 3 1-й 1-й 

Індивідуальне науко-

во-дослідне завдання 

___________                                         

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість го-

дин – 150 

1-й, 2-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми на-

вчання: 

аудиторних - 48 

самостійної роботи 

студента - 102 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 48 год.  8 год. 

Практичні, семінарські 

- - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

102 год. 142 год. 

Індивідуальні завдання:  
- 

Вид контролю:  

б/а, пмк, залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуаль-

ної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,47 



МЕТА 

Дисципліна «Вступ до спеціальності в галузі машин» є першою дисциплі-

ною, що знайомить студента з основами його майбутньої трудової діяльності у 

галузі машинобудування після закінчення вузу. Дана характеристика суті роботи 

інженера-конструктора і інженера-дослідника при створенні нової техніки. Розг-

лянута кваліфікаційна характеристика випускника за фахом «Обладнання хіміч-

них виробництв і підприємств будматеріалів». 

У результаті вивчення дисципліни "Вступ до спеціальності в галузі машин" сту-

денти повинні знати: 

 

 Види продукції галузі машинобудування 

 Основні поняття проектування 

 Принципи і методику проектування 

 Етапи розробки проектної документації і нової техніки 

 Роль і задачі інженера-конструктора при створенні нової техніки 

 Види випробувань дослідного зразка нової техніки 

 Об'єкти і завдання професійної діяльності випускника 

 

 

Перелік дисциплін, що забезпечують курс. 

 

- Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка 

- фізика 

- математика 



ПРОГРАМА 

1-й семестр 

ТЕМА 1. Вступ. Галузь машинобудування - основна галузь промисловості 

розвинених держав миру. 

 

ТЕМА 2. Види продукції галузі машинобудування. 

 

ТЕМА 3. Основні поняття проектування. Принцип і методика проектування. 

 

ТЕМА 4. Проектування і його завдання. Завдання на проектування і почат-

кові дані. 

 

ТЕМА 5. Розробка проектної документації. Проект і його склад. Розробка 

планів підприємства. 

 

ТЕМА 6. Інженер-конструктор – творець нових машин. Етапи розробки но-

вої техніки. 

 

ТЕМА 7. Роль і завдання інженера-конструктора в створенні нової техніки. 

Роль і завдання інженера-дослідника в створенні нової техніки. 

 

ТЕМА 8. Виготовлення і організація випробувань дослідного зразка нової 

техніки. Розробка конструкції і передача її в експлуатацію. 
 

ТЕМА 9. Об'єкти і завдання професійної діяльності випускника. 

 

 

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ 

Тема 

Загаль-

ний 

обсяг, 

годин 

Лекції, 

годин 

Практичні 

(семінар-

ські занят-

тя, 

годин) 

Лабора- 

торні 

роботи, 

годин 

Самостійне 

опрацюван-

ня матеріа-

лу (у тому 

числі ІРС), 

годин 

Індивід. 

завдання, 

годин 

Семестр 1 

1-й модульний цикл дисципліни – 2 кредити 

Тема 1. "Вступ. Галузь ма-

шинобудування- основна га-

лузь промисловості розвине-

них держав миру" 

18 4 - - 14 - 

Тема 2. "Види продукції га-

лузі машинобудування" 
20 6 - - 14 - 

Тема 3. "Основні поняття 

проектування. Принцип і ме-

тодика проектування" 

20 6 - - 14 - 

Контрольний захід за модульний 

цикл 
2 - - - 2 - 

Всього по модульному циклу 60 16 - - 44 - 



2-й модульний цикл дисципліни – 2 кредити 

Тема 4. "Проектування і його 

завдання" 
18 4 - - 14 - 

Тема 5. "Розробка проектної 

документації. Проект і його 

склад. Розробка планів підп-

риємства" 

20 6 - - 14 - 

Тема 6. "Інженер-

конструктор – творець нових 

машин. Етапи розробки нової 

техніки" 

20 6 - - 14 - 

Контрольний захід за модульний 

цикл 
2 - - - 2 - 

Всього по модульному циклу 60 16 - - 44 - 

Семестр 2 

3-й модульний цикл дисципліни – 1 кредит 

Тема 7. "Роль і завдання ін-

женера-конструктора в ство-

ренні нової техніки. Роль і 

завдання інженера-

дослідника в створенні нової 

техніки" 

8 4 - - 4 - 

Тема 8. "Виготовлення і ор-

ганізація випробувань дослі-

дного зразка нової техніки. 

Розробка конструкції і пере-

дача її в експлуатацію" 

10 6 - - 4 - 

Тема 9. "Об'єкти і завдання 

професійної діяльності випу-

скника" 

10 6 - - 4 - 

Контрольний захід за модульний 

цикл 
2 - - - 2 - 

Всього по модульному циклу 30 16 - - 14 - 

Всього по навчальній дисципліні 150 48 - - 102 - 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Не передбачені навчальним паном 

 

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

 

Не передбачені навчальним паном 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Не передбачені навчальним паном 

 



 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Лекції: викладення теоретичного матеріалу, оглядові лекції з використанням 

опорного конспекту. 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

Контроль і оцінювання навчальної роботи студента здійснюється за кредит-

но-модульною системою (регламент додається). 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

ЛІТЕРАТУРА 

А. Основна навчальна література 

№ 

п/

п 

Назва навчальної літератури Вид 

Наявність 

примір-

ників 

1. 
Захаркін О.У. Технологічні основи машинобудування. – 

Суми Вид-во СумДУ, 2004 
посібник 5 

 

Б. Додаткова рекомендована література 

 

 

 

Розробник програми   _____________   Закусило Р.В. 

 

Завідувач кафедри   _____________ Лукашов В.К. 
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№ 

п/

п 

Назва навчальної літератури Вид 

Наявність 

примір-

ників 

1. 

Дворецкий С.И., Кормильцин Г.С., Калинин В.Ф. Осно-

вы проектирования химических производств. – М.: 

«Машиностроение - 1», 2005. (http: 

window.edu.ru/.window_catalog/files/2380/tstu 2005-

060.pdf) 

  

2. 
Баженов С.П. Введение в специальность (http: 

www.stu.lipetsk.ru/files/materials/1998/at_vs_pos.pdf 
  

http://www.stu.lipetsk.ru/files/materials/1998/at


 

 

РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

"ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ" 

(2016/2017 навч. рік, 1-2 семестр, гр. ХМ) 

 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 150 год/5 кред; Лк.  

48 год;  ПМК у другому семестрі. 

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання  2; модульних ци-

клів  3. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: семестр 1 – б/а. 

Семестр 2 - R = 100 балів. 

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 

Семестр 1 – б/а. 

Семестр 2. 

а) Відвідування занять (1 лекція - 8 балів): - 8лк. x 8 = 64 балів; 

б) Складання письмового модульного контролю ПМК  21,6…36 балів 

5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклом (при позитивному оцінюванні): 

 (10 лк., мод. контроль)  60…100 балів. 

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсум-

кового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за моду-

льний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п. 5), прово-

диться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульно-

го циклу в цілому та його складових не підвищуються. 

7. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студентів: оцінюван-

ня відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою 

шкалою: 



 

Розподіл рейтингових балів дисципліни за модулями (Rki) здійснюється у від-

повідності до визначеної шкали оцінювання модуля за вищенаведеними співвід-

ношеннями традиційної чотирибальної оцінки і рейтинговими балами.  

 При отриманні студентом рейтингового балу за наслідками модульних атес-

тацій менш 35 % від призначених на них (Rм.а.=60х0,35=21 бала), він не допуска-

ється до заходу ПМК. 

 При отриманні за наслідками модульних атестацій та складання ПМК зага-

льного рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці FX (35-59), студен-

тові надається право на дворазове складання заходу ПСК (підсумковий семестро-

вий контроль), але без урахування рейтингових балів модульних атестацій. При 

успішному складанні ПСК студентові виставляється оцінка «задовільно» («Е» за 

шкалою ECTS) із зазначенням рейтингового балу RD=0,6R=100х0,6=60 балів. 

При отриманні за наслідками модульних атестацій та ПМК загального рей-

тингового балу, що відповідає оцінці «F» - «неприйнятно» (RD0,35R=0-

34 балів), студентові призначається повторне вивчення дисципліни. 
 

Шкала 

оціню-

вання 

ЕСТS 

Визначення 

Чотирибальна на-

ціональна шкала 

оцінювання 

Рейтингова ба-

льна шкала 

оцінювання    

А ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

В ДОБРЕ 4 (добре) 82-89 

С ДОБРЕ 4 (добре) 74-81 

D ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 64-73 

E ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 60-63 

FХ 

НЕЗАДОВІЛЬНО  можливе по-

вторне складання заходу підсумко-

вого контролю  

2 (незадовільно) 35-59 

F 

НЕПРИЙНЯТНО  до заходу під-

сумкового семестрового контролю 

не допускається, необхідний повто-

рний курс з навчальної дисципліни 

2(незадовільно) 0-34 
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