
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ФП 1; 

2. Назва: Історія машинобудування ; 
3. Тип:  Нормативна дисципліна фундаментальної підготовки; 

4. Рівень вищої освіти:   І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Медвідь Сергій 

Хомович, канд. техн. наук, доцент. 

9. Результати навчання: Знання історії розвитку інженерної діяльності від стародавніх 

часів до теперішнього часу, історії розвитку техніки та її перспективи, організаційної 

структури інженерної діяльності та її основні етапи; знання загально-технічних основ 

конструювання машин та соціально-психологічних аспектів інженерної діяльності. Вміння 

самостійно та творчо опрацьовувати інженерні задачі, застосовувати набуті знання на етапах 

розроблення, виготовлення та організації технічного сервісу техніки. 

10. Форми організації занять: Лекції з використанням інформаційних технологій (14 год), 

практичні заняття (16 год), самостійна робота (60 год). 
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Історія та культура 

України», «Філософія», «Українська мова (за професійним спрямуванням)» дисципліни, що 

безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного напряму підготовки 

12. Зміст курсу: Технічна діяльність від найдавніших часів до промислової революції ХVIII 

ст. Промислова революція XVIII-XIX століттях. Інженерна діяльність від промислової 

революції до науково-технічної революції ХХ ст. Інженерна діяльність в епоху науково-

технічної революції (НТР). Історичний нарис розвитку будівельних машин та загальні 

питання їх конструкції, проектування і виробництва. Закони побудови і розвитку техніки. 

Еволюція машин. Соціально-психологічний склад творчого інженера. Майбутнє інженерної 

професії. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Кравец С.В. Основы технического творчества в 

строительном и мелиоративном машиностроении / Кравец С.В. – К. УМК ВО, 1990. – 112 с. 

2. Машини для земляних робіт: Навч. посіб. / [Л.А. Хмара, С.В. Кравець, В.В. Ничке та ін.]. – 

Під заг. ред. проф. Л.А. Хмари та проф. С.В. Кравця. – Рівне – Дніпропетровськ – Харків. – 

2010. – 557 с.  

3. Дятчин Н.И. Техника: закономерности строения, функционирования и развития: учебное 

пособие. – Барнаул, Изд-во Алт. ГТУ, 2005. - 186 с. 

4. Історія інженерної діяльності: Навчальний посібник / С.В. Подлєсний, Ю.О. Єрфорт, В.М. 

Іскрицький. - Краматорськ: ДДМА, 2004. – 128 с. 

5. Історія інженерної діяльності. Курс лекцій для студентів усіх спеціальностей денного та 

заочного форм навчання – В.В. Морозов, В.І. Ніколаєнко – Харків: НТУ “ХПІ”, 2007. – 336 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
Лекції з використанням інформаційних технологій, індивідуальні завдання, практичні 

заняття. 

15. Форми та критерії оцінювання: Критерії оцінювання здійснюються за шкалою ЄКТС. 

– поточний контроль (перевірка виконаних завдань, опитування) (100 балів); 

– підсумковий контроль – залік. 

16. Мова викладання: Українська. 

 

Завідувач кафедри, д.т.н.,професор                                                                  Кравець С.В.  

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: FT 1 

2. Title: History engineering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Type: . Regulatory compliance of basic training 

4. Higher education level I (bachelor) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Medvid S. Kh, Ph.D., 

associate professor; 

9. Results of studies: Knowledge of engineering history from ancient times to the present, the 

history of technology and its prospects, organizational structure engineering and its main stages; 

General knowledge of engineering fundamentals of construction machinery and socio-

psychological aspects of engineering. The ability to independently and creatively work out 

engineering tasks, apply the acquired knowledge in the design, manufacture and service of 

technological equipment. 

10. Forms of organizing classes: Lectures on information technology (14 hours), workshops (16 

hours), self-study (60 hours). 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"History and Culture of Ukraine", "Philosophy", "Ukrainian language (for professional purposes)" 

discipline, professional competence directly form the relevant field of study. 

12. Course contents Technical activities from ancient times to the Industrial Revolution of the 

eighteenth century. The Industrial Revolution XVIII-XIX centuries. Engineering activities from the 

industrial revolution to the scientific and technological revolution of the twentieth century. 

Engineering activities in the era of scientific and technological revolution (STR). Historical 

background of construction machinery and general issues of design, engineering and 

manufacturing. Laws construction and development of technology. Evolution machines. Social and 

psychological composition creative engineer. The future of the engineering profession. 

13. Recommended educational editions:  
1. Kravets S.V. Fundamentals of technical and Creativity in Construction melyoratyvnom 

mashinostroeniya / Kravets S.V. - K. CMD PA, 1990. - 112 p.  

2. Machines for earthworks: Training. guidances. / [L.A. Khmara, S.V. Kravets V.V. Nychke et al.]. - 

During the Society. Ed. prof. L.A. Khmara and prof. S.V. Kravets. - Exactly - Dnepropetrovsk - 

Kharkiv. - 2010. - 557 p. 

3. Dyatchyn N.I. Technique: zakonomernosty Structure, functioning and development: uchebnoe 

posobye. - Barnaul, Publishing House of ALT. NTU, 2005. - 186 p. 

4. History of engineering: Textbook / S.V. Podlyesnyy, Y. Yerfort, V.M. Iskrytskyy. - Kramatorsk: 

DSMA, 2004. - 128 p. 

5.  History of engineering. Lectures for students of all specialties daily and distance learning – V.V. 

Morozov, V.I. Nikolaenko - Kharkov: NTU "HPI", 2007. - 336 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures on information technology, individual assignments, practical exercises. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation criteria are made on a scale ECTS. 

– current control (check assignments, surveys) (100 points); 

– final control - test. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

Head of the dept.,  

Dr. of Technical Sciences, Professor      Kravets S.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


