
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП 3. 15; 

2. Назва: Вступ до фаху; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Марчук Микола Михайлович, 

к.т.н., професор; 

9. Результати навчання:  

• освоєння методики пошуку науково-практичної інформації; 

• формування творчого пошуку фактів науки і практики в галузі автомобільного транспорту, 

його безпеки і перспективного розвитку. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: - 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: - 

12. Зміст курсу: характеристика спеціальності, характеристика автомобільної промисловості, 

класифікація і система індексації рухомого складу, технічна характеристика автомобілів, 

класифікація підприємств автомобільного транспорту та його характеристика, технічна експлуатація 

автомобілів, роль автомобільного транспорту в транспортній інфраструктурі водного господарства; 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Косюр Г.М. Вступ до фаху. Навчальний посібник / Г.М. Косюр, Р.М. Марчук – Рівне НУВГП, 

2012. 90 с. 

2. Вахламов, В. К. Автомобілі. Експлуатаційні властивості // В. К. Вахламов. – М.: Академія, 2006. 

– 240 с.; 

3. Суслов, А. Г. Якість машин: довідник. В 2 т. Т. 1 // А. Г. Суслов, Э. Д. Браун, Н. А. 

Виткевичтаінші. – М.: Машинобудівництво 1995. – 256 с.; 

4. Косюр Г.М. Історія інженерної діяльності. // Г.М. Косюр. – Рівне. –НУВГП.–2007р. –120с.; 

5. Марков, О. Д. Автосервіс. Ринок, автомобіль, клієнт / О. Д. Марков. – М.: Транспорт, 1999. – 

270 с.; 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 18 год. практичних занять, 69 год. самостійної роботи. Разом – 105 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів навчання. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

В.о. завідувача кафедри автомобілів       В.М. Глінчук  

та автомобільного господарства               к.т.н., доцент 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 
 

1. Code: РР 3. 15; 

2. Title: Introduction to the specialty; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: I (Bachelor's degree); 
5. Year of study as proposed discipline: 1; 

6. Semester when studied discipline: 2; 

7. Number of established ECTS credits: 3.5; 

8. Surname, initials of lecturer / lecturers, scientific degree, position: Marchuk Nikolay Mikhailovich, 

Candidate of Technical Sciences, Professor; 

9. Learning outcomes: 
• development of the method of searching for scientific and practical information; 

• creating a creative search for the facts of science and practice in the field of road transport, its 

safety and long-term development. 

10. Forms of organization of classes: lectures, independent work, practical training, control measures. 

11 • Disciplines preceding the study of the specified discipline: - 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: - 

12. Course content: characteristics of the specialty, characteristics of the automobile industry, classification 

and rolling stock indexing system, technical characteristics of cars, classification of enterprises of motor 

transport and its characteristics, technical exploitation of cars, the role of motor transport in the transport 

infrastructure of the water sector; 

13. Recommended editions: 
1.  Kosury G.M. Introduction to the profession. Textbook / GM Cosyur, RM Marchuk - Rivne 

NUWEE, 2012. 90 p. 

2. Vakhlamov, V.K. Cars. Operational properties // VK Vakhlamov. - Moscow: Academy, 2006.- 240 

p.; 

3.  Suslov, AG. Quality of machines: a guide. In 2 t. T. 1 // AG Suslov, E. D. Brown, N. A. 

Vitkevichtainshi. - M .: Machine-building 1995 - 256 p .; 

4. Cosury G.M. History of engineering activity. // GM Cosure - Rivne. -NUWEE-2007 -120p; 

5. Markov, OD Autoservice. Market, car, customer / O. D. Markov. - M .: Transport, 1999. - 270 p.; 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
18 h. lectures, 18 h. practical classes, 69 h. independent work. Together - 105 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, the introduction of business and role 

games, case studies, individual and group research tasks, the use of multimedia learning tools. 

15. Forms and evaluation criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: completion at the end of 1 semester. 

Current control (100 points): testing. 

16. Teaching language: ukrainian. 
 

Acting head of the department of automobile     V.M. Glinchuk  

and automobile industry             Cand. of Tech. Scien., Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


