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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Шкільна програма 

Успішне освоєння курсу з даної дисципліни дозволяє перейти до вивчення дисциплін 

програми першого курсу навчання в академії 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

1. Організацію вузу, його історію та динаміку зміни структури 

2. Склад кафедри інтегрованих технологій та зварювального виробництва, цілі та задачі 

кафедри в науковій, навчальній та виробничій діяльності 

3. Сучасний стан машинобудування. 

4. Основні перспективні напрямки удосконалення та подальшого розвитку зварювального 

виробництва. 

5. Закони розвитку та побудови техніки. 

Вміти: 

Знання, які мають бути сформовані у студентів в процесі вивчення дисципліни: 

1. На основі отриманих знань працювати з технічною літературою. 

2. Використовувати отримані знання, як при виконанні практичних та лабораторних робіт, 

так і в діючому виробництві. 

3. Використовувати отримані знання при розробці технологічних процесів. 

4. Проводити налагодження режимів зварювання та зварювального обладнання. 

 

Головна задача, яка повинна вирішуватися при викладанні цього курсу, на мій погляд, 

полягає в тому, щоб разом з технічними знаннями показати правильність вибору студентом 

своєї спеціальності, привити йому повагу до цієї спеціальності, до кафедри та академії, в якій 

він проведе кращі молоді роки. 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 Організація вузу та кафедри 

 Основи технології машинобудування 

 Високі технології в машинобудуванні 

 Інженерна діяльність в епоху науково-технічній революції 

 Виникнення та розвиток зварювального виробництва та значення в сучасному 

машинобудуванні 

 Закони розвитку та побудови техніки 

 Технологічна підготовка виробництва 

 Основи оцінки якості продукції 
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