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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 
1. Інформатика та комп'ютерні технології 
2. Вища математика 
3. Інженерна та комп'ютерна графіка 
4. Фізика, та інші загальноосвітні дисципліни. 

«Вступ до фаху та виробниче навчання» являється вводною дисципліною. 
 Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: Деталі 
машин, Прикладна механіка, Стандартизація та якість продукції, Технологія 
машинобудування, тощо. 

 
2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: - соціальну значущість своєї майбутньої професії; - вимоги, область, 
об'єкти і види професійної діяльності бакалаврів; - основні поняття, 
терміни та визначення своєї майбутньої професії;  

Вміти: - самостійно планувати і досягати очікуваних результатів освоєння 
основної освітньої програми підготовки бакалаврів; - застосовувати 
отримані знання при вивченні дисциплін професійного циклу і при 
проходженні навчальних практик;  

Володіти: - високою мотивацією до виконання професійної діяльності;   
- професійною термінологією і основними поняттями.  

 
3. Зміст робочої програми 

 
Змістовий модуль 1. Введення до фаху 

ТЕМА 1.Система підготовки інженерно-педагогічних кадрів. 
ТЕМА 2. Система професійної освіти. 
ТЕМА 3. Характеристика професійної діяльності бакалаврів.  

ТЕМА 4. Навчальний план та робочі програми. Кваліфікаційна 
характеристика підготовки інженера за напрямом підготовки 6.050503, 

6.050504. 
ТЕМА 5. Роль машинобудування в житті держави і суспільства. 

Змістовий модуль 2. Виробниче навчання 
ТЕМА 6. Науково-технічний прогрес. 
ТЕМА 7. Машина, її та службове призначення. 
ТЕМА 8. Виготовлення машин та технологія машинобудування. 
ТЕМА 9. Стандартизація, взаємозамінність и технічні вимірювання. 
ТЕМА 10. Охорона праці та навколишнього середовища. Кадри робочих та їх 

підготовка. 
 



4. Список рекомендованої літератури 
 

1. Конспект лекцій Мельниченко О.А. 
2. Методичні рекомендації до СРС Мельниченко О.А.  

 
Рекомендована література 

Базова 
1. Закон України «Про освіту».  
2. Общая и профессиональная педагогика: Учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности «Профессиональное обучение»: В 2-х книгах 
/ Под ред. В.Д. Симоненко, М.В. Ретивых. 
 

Допоміжна 
1. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи. /Під заг. 
ред. чл.-кор. НАН України Б.М. Данилишина. - Ніжин: ТОВ "Видавництво 
"Аспект-Поліграф", 2007 - 308 с. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Вся необхідна інформація знаходиться на сайті УІПА.  
http://www.uipa.kharkov.ua/ http://library.uipa.kharkov.ua/ 
2. http://do.uipa.edu..ua/ 
 
 
 


