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ВСТУП 

 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Історія інженерної 

діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміст і вимоги до підготовки 

фахівців зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», історія вищої школи, 

історія науки і техніки, виникнення інженерної діяльності, поява та розвиток 

транспортних засобів, інженерна діяльність і винахідництво. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни базується на знаннях 

середньої школи, базові поняття, що використовуються в дисципліни «Історія 

інженерної діяльності» базуються на знаннях таких дисциплін як «Історія світової 

та вітчизняної культури», «Конструкція автомобілів». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Система підготовки фахівців. Історія вищої школи. 

2. Історія розвитку науки і техніки. Поява та розвиток різних транспортних 

засобів. 

3. Інженерна діяльність і винахідництво. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Історія інженерної 

діяльності» є ознайомити студентів зі спеціальності 274 «Автомобільний 

транспорт» зі специфічним видом діяльності – інженерною працею, її 

передісторією та основними етапами розвитку; створення інженерного типу 

мислення; розкриття особливостей обраної професії. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія інженерної 

діяльності» є: надання початкових відомостей про спеціальність 274 

«Автомобільний транспорт», місце та роль автомобільного транспорту в 

транспортному комплексі країни; ознайомлення зі змістом і вимогами до 

підготовки фахівців даної спеціальності. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: кваліфікаційні вимоги, що висовуються до фахівців зі спеціальності 

274 «Автомобільний транспорт»; структуру Кременчуцького державного 

політехнічного університету імені Михайла Остроградського; особливості 

організації навчального процесу у вищому навчальному закладі та форми 

контролю засвоювання навчального матеріалу; шляхи пошуку необхідної 

інформації; історію розвитку світової науки та техніки; сучасний стан розвитку 

науки та техніки; історію розвитку видів транспорту; місце та роль 

автомобільного транспорту в єдиній транспортній системі країни. 

вміти: знаходити необхідну навчальну та допоміжну літературу, 

користуючись різними довідковими, бібліотечними та іншими засобами; 

аналізувати тенденції розвитку світової науки і техніки; орієнтуватися в 

інженерному графічному матеріалі; аналізувати тенденції розвитку 

автомобільного транспорту. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Система підготовки фахівців. Історія вищої школи. 

 

Тема 1. Система підготовки фахівців 

Організація навчального процесу та навчальної роботи студентів ВНЗ. 

Кваліфікаційна характеристика фахівця. Основні технічні терміни та визначення. 

Інформація та її пошук. Бібліотечні схеми класифікації літератури. Бібліотечні 

каталоги та міжнародний стандартний номер книги. Методика пошуку інформації 

за спеціальністю. 

 

Тема 2. Історія вищої школи 

Основні визначення вищої школи. Історія вищої школи. Історія 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 

Структура Кременчуцького національного університету імені Михайла 
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Остроградського. Історія навчально-наукового інституту механіки і транспорту. 

Структура навчально-наукового інституту механіки і транспорту. Історія кафедри 

автомобілів і тракторів. 

 

 

Змістовий модуль 2. Історія розвитку науки і техніки. Поява та розвиток 

різних транспортних засобів. 

 

Тема 1 Історія розвитку науки і техніки 

Виникнення та розвиток інженерної діяльності. Розвиток науки і техніки. 

Виникнення перших машин. Виникнення різних типів механізмів. Ставлення 

суспільства до винахідників. Видатні вчені та їх досягнення. Наука і техніка 

сучасності. Метрологія. Поява та розвиток вимірювань та їх стандартизації. 

 

Тема 2 Поява та розвиток транспортних засобів 

Види транспорту. Поява та розвиток колеса. Поява та розвиток двигунів. 

Поява та розвиток різних видів транспортних засобів, дорожніх та будівельних 

машин. 

 

Змістовий модуль 3. Інженерна діяльність і винахідництво. 

 

Тема 1 Інженерна діяльність 

Інженерна мова: креслення, схеми. Умовні позначення, що 

використовуються на кресленнях. Графічне зображення числових даних: графіки, 

діаграми. Стандарт. Стандартизація. 

 

Тема 2 Винахідництво 

Історія розвитку винахідництва. Основні етапи винахідницької роботи. 

Теорія розв’язання винахідницьких задач. 
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8. Мартынюк И. О. Инженер в зеркале времени / И. О. Мартынюк. − К. : 

Издательство политической литературы Украины, 1989. − 160 с. 

9. Мычковский Ю. Г. Основы теории решения изобретательских задач / 

Ю. Г. Мычковский, О. В. Третьяков. − Кременчуг, 1994. − 114 с. 

10. Онищенко О. Г. Історія інженерної діяльності / О. Г. Онищенко. − 

Полтава : ПДТУ, 2000. − 255 с. 

11. Осташко О. І. Кременчуцький державний політехнічний інститут / 

О. І. Осташко, В. О. Крот, В. О. Некрасов, С. Я. Фарина, О. П. Шаблій. − 

Кременчук : «Кременчук», 1999. − 282 с. 

12. Половинкин А. И. Основы инженерного творчества / А. И. Половинкин. 

− М. : Машиностроение, 1988. − 362 с. 

13. Туренко А. Н. История инженерной деятельности / А. Н. Туренко, 

В. А. Богомолов, В. И. Клименко. − Харьков : ХГАДТУ, 1999. − 252 с. 

14. Хаскин А. М. Черчение / А. М. Хаскин. − К. : Вища школа, 1979. − 475 с. 



Yelisytatov V.A.Yelisytatov V.A.

 7

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  для поточного контролю 

контрольні тестування (опитування), для семінарських робіт – захист. 


