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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Навчальною базою для дисципліни “Введення до фаху” є навчальна база середнього або 

спеціального навчального закладу, зокрема, такі дисципліни, як математика, фізика, 

інформатика. 
Успішне освоєння курсу дозволяє сформувати  у  студентів стійкий інтерес до вибраної 

сфери інженерної діяльності і перейти до професійного розвитку і  професійного становлення 

фахівця з напряму 6.010104.29 та вивчення дисциплін професійної підготовки в умовах 

інженерно-педагогічної академії:  

 

1. Автоматизовані системи керування електроприводами 

2. Теорія автоматизованих систем 

3. Механіка електроприводу сучасних промислових установок 

4. Інженерне проектування за професійним спрямуванням 

5. Технічне обслуговування та експлуатація АСУ 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

Основними цілями вивчення даної дисципліни  являються загальні відомості про 

технологічний процес, промислові установки та АСУ: 

1 Охарактеризувати різні види технологічних процесів та промислових установок; 

2 Необхідне забезпечення АСУ; 

3 Пояснити структуру АСУ промисловими установками; 

4 Розказати перспективи розвитку АСУ. 

Вміти: 

1 Охарактеризувати свій фах, спеціальність; 

2 Знати історію інженерно-педагогічної освіти; 

3 Охарактеризувати структуру вищих навчальних закладів. 

Володіти організацією навчального процесу та роботи студента: 

1 Пояснити призначення нормативних навчальних документів та розкрити їх зміст. 

2 Знати, як працювати на лекціях та готуватись до лабораторних і практичних занять. 

3 Перелічити всі види контролів знань студентів. 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1. Організація навчального процесу 

 Історія розвитку  вищої інженерно-педагогічної освіти в Україні і за кордоном, 

УІПА та кафедри.  

 Робота студента у ВНЗ, етапи професійного становлення. 

 Організація навчального процесу. 

 Правова та економічна основа вищої освіти. 

 Загальні відомості про ВНЗ. 

 

Модуль 2. АСУ промисловими установками 

 

 Наукова організація роботи студентів у ВНЗ. 

 Загальне поняття автоматичного та автоматизованого управління. 

 Загальне поняття автоматизованої системи управління промисловими 

установками. 

 
Питання  для  обговорення  носять  проблемний  характер,  стимулюють  до  пошуку  

нових  знань  і аналізу інформації, що, безумовно, сприятиме розвитку у студентів навиків до 

самостійної роботи і інтересу до майбутньої професії.  
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6. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих 
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М.: Энергоатомиздат, 2007, -598с. 

17.  Чиликин М.Г., Соколов М.М., Терехов В.М., Шинянский А.В. Основы 
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Наданий список літератури дозволить студентам детальніше самостійно познайомитися з 

питаннями, які цікавлять їх.  
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