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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

 Фізика (в обсязі знати ЗОШ); 

 Математика (в обсязі знати ЗОШ); 

 Інформатика (в обсязі знати ЗОШ): 

Всі загально технічні та спеціальні дисципліни напряму 6.010104 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 Мати поняття про свою професію, спеціальність і спеціалізацію.  

 Структуру та особистості діяльності інженера – педагога. 

 Структура ВНЗ (УІПА), структуру кваліфікації характеристики фахівця, структуру 

навчального плану. 

 Основи організації самостійної навчальної роботи. 

 Правила користування учбовою бібліотекою та абонентам УІПА. 

 Знати і виконувати норми поводження і етики. 

 Правові й економічні основи навчання у ВНЗ.  

Вміти:  

 Пояснити роль і місце інженера – педагога в підготовці кваліфікованих кадрів. 

 Організувати свою роботу на лекціях і інших аудиторних заняттях, а також 

самостійну роботу з вивчення навчальною матеріалу.  

 Користування фондом учбової бібліотеки, читацьким залом, ресурсом мережі Internet. 

 Тактовно взаємодіяти зі студентами своєї учбової групи.  

Володіти: 

1. Методами наукової організації своєї навчальної діяльності. 

2. Правилами взаємодії зі студентським колективом, куратором, викладачами.  

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль1  

 ВУЗ УІПА, його структура та сьогодення. Перше уявлення про вибрану 

спеціальність.  

 Система характеристики спеціальності 6.010104. Поняття про професію, 

спеціальність і спеціалізацію. Випускник, як ІТ спеціаліст. Концепція і завдання 

підготовки дипломованих фахівців напряму «Професійна освіта. Комп’ютерні 

системи та мережі.»  

 Користування науково-технічною бібліотекою.  

 Вимоги до інженера-педагога. Робота та види діяльності інженера-педагога. Місце 

випускників в народному господарстві.  

 Особливості підготовки ресурсів за тематикою спеціальності.  

 Система підготовки інженерно-педагогічних кадрів. Роль і місце ВУЗа в підготовці 

фахівців. Структура ВУЗа, організація учбового процесу ті її норми.  

Модуль2  

 Структура і зміст підготовка фахівців. Види підготовки спеціаліста. Суспільно – 

політична, педагогічна та психологічна підготовка спеціаліста.  

 Математична, загально-інженерна , мовна підготовка спеціаліста. 

 Комп’ютерна підготовка спеціаліста. Стислі відомості про дисципліни 

комп’ютерної спрямованості, які будуть вивчатися. 

 Схематична та правова підготовка спеціаліста. Підготовка в галузі охорони процесі. 

Норма поведінки студента і етика. Наукова організація результатів праці студентів.  
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