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              ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
 
 

 
 

Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії 
Кафедра машинобудування 

 

СИЛАБУС 
ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ – ОК6 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
Освітній рівень перший (бакалаврський) 
Програма 
навчання 

обов’язкова 

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування 

Освітня програма Галузеве машинобудування 
Обсяг дисципліни 3,0 кредити ECTS (90 академічних годин) 
Види аудиторних 
занять 

лекції, практичні заняття 

Індивідуальні та 
(або) групові 
завдання 

реферат 

Форми 
семестрового 
контролю 

Залік  

 
Викладачі: Волобуєва Тетяна Вячеславівна, к.т.н., доц., доцент кафедри 

машинобудування, vtv747@ukr.net  
 
В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ОБРАНОЮ НИМИ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ, З ВМІСТОМ ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ ЗА ФАХОМ ТА ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ 
ВИКОРИСТАННЯ ЦИХ ЗНАНЬ В МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ. 
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Наприклад: Вміння визначати рух інформаційних та матеріальних 
потоків для розрахунку кількості транспортних засобів перервної (циклічної) 
дії. 

Передумовами для вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» є 
набуття теоретичних знань та практичних навичок за такими дисциплінами: 
Автомобілі; Будівельна техніка. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» є 
ознайомлення студентів з обраної ними спеціальністю, з вмістом освітньої 
програми за фахом (перелік дисциплін за циклами підготовки та послідовність 
їх вивчення, термін освоєння освітньої програми за відповідними формами 
навчання; склад і особливості підсумкової державної атестації). 

Програмні результати навчання: 
ПРН-1. Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та 
інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування 
відповідної галузі. 
ПРН-2. Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив 
їхнього  розвитку. 
ПРН-5. Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи. 
ПРН-6. Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в 
доступних   джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її. 
ПРН-10.Розуміти проблеми охорони праці та правові аспекти інженерної 
діяльності у галузевому машинобудуванні, навички прогнозування 
соціальних й екологічних наслідків реалізації технічних завдань. 
ПРН-11. Вільно спілкуватися з інженерним співтовариством усно і 
письмово  державною та іноземною мовам. 
ПРН-13. Розуміти структури і служб підприємств галузевого 
машинобудування. 

 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Галузеве 

машинобудування» здобувачі вищої освіти:  
повинні знати: 

− основні поняття, що використовуються в машинобудуванні;  

− історію розвитку технології машинобудування;  

− етапи життєвого циклу машин; 

− основні характеристики машин; 
повинні розуміти: 

− принципи роботи машин; 
повинні володіти: 
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− методикою визначення основних техніко-експлуатаційних показників  
роботи машин; 
повинні вміти: 

− самостійно застосувати навички теоретичного та практичного характеру 
в галузі машинобудування; 

− самостійно знаходити та застосовувати інформацію про стан 
машинобудівної галузі; 

− самостійно застосувати методики визначення основних показників  в 
галузі машинобудування; 

− самостійно оцінювати перспективи розвитку машинобудування. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з/п Назви тем Кількість годин 
лекції практичні лабораторні самостійна 

1 Вступ 2 – – 5 

2,3 
Основи створення 
машин 

4 – – 5 

4,5 
Виробництво на 
підприємстві 

4 4 – 6 

6,7 
Верстатобудування – 
шляхи розвитку 

4 – – 6 

8,9 
Інструментальне 
господарство 

4 – – 6 

10,11,12 
Транспортне 
господарство 

6 4 – 6 

13,14,15 
Складське  
господарство 

6 2 – 6 

16,17 
Промислові роботи. 
Автоматизація 
виробни́цтва 

4 – – 6 

 Всього 34 10 – 46 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 
«заліку» за навчальною дисципліною «Вступ в спеціальність» складає 60 та 
100 балів відповідно, і може бути досягнений наступними засобами 
оцінювання: 
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Засоби оцінювання 
Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 
кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 
у 

семестрі 
Контрольна  робота 1 10 20 
Практичні роботи (виконання 
та захист) 

3 10 15 

Контроль знань:    
Поточний контроль знань 
(стандартизовані тести) 

2 15 25 

Підсумковий (семестровий) 
контроль знань – залік 

1 30 40 

Разом  60 100 
 

З дисципліни передбачено виконання реферату в першому семестрі.  
Реферат. Навчальним планом передбачено виконання реферату з 

дисципліни «Вступ в спеціальність». Зміст роботи пов’язаний із закріпленням 
теоретичних питань програми дисципліни «Вступ в спеціальність», містить 
тему реферату. 

Методичні рекомендації до виконання реферату наведені в �9�. 
 
Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 
1. Дати визначення поняттю «Машинобудування»: 
А) машинобудування або машинобудівна промисловість (англ. Machine 

industry) – найважливіша комплексна галузь обробної промисловості, яка 
включає проектування, виробництво й експлуатацію машин та інструментів; 

Б) машинобудування (англ. Mechanical engineering) – галузь науково-
технічних знань, яка застосовує принципи інженерії, фізики і 
матеріалознавства для проектування, дослідження, виробництва і технічного 
обслуговування механічних систем; 

В) машинобудування – напрям підготовки фахівців у вищих навчальних 
закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або спеціальність за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра;  

Г) машинобудування – навчальна дисципліна, яку вивчають майбутні 
фахівці в галузі машинобудування та у споріднених із нею галузях 
виробництва, це одна із найстаріших і найбільш комплексних інженерних 
дисциплін. 

2. Назвати, які фактори сприяли розвитку важкого, транспортного 
і сільськогосподарського машинобудування в Україні. 
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А) наявність металу; 
Б) вигідне транспортно-географічне розташування;  
В) висока концентрація сільськогосподарського виробництва. 
3. У машинобудуванні розрізнюють основні типи виробництва:  
А) масове;  
Б) серійне;  
В) одиничне; 
Г) доморобне. 
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли 

з будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що 
бажають збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань 
здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по 
тематиці навчальної дисципліни. 
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9. Методичні рекомендації до виконання реферату з навчальної дисципліни 
«Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти в, що навчаються за 
освітньо – професійною програмою «Галузеве машинобудування» підготовки 
бакалаврів із галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 
«Галузеве машинобудування» / Т. В. Волобуєва, В.М. Сирота; Одеська 
державна академія будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021 – 15 с.  


