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 ВСТУП 

 Програма вивчення навчальної дисципліни «Історія інженерної діяльності» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за 

спеціальністю 131 – «Прикладна механіка». 

 Курс «Історія інженерної діяльності» є складовою частиною циклу 

професійної  підготовки бакалавра  за спеціальністю 131 – «Прикладна механіка».  

Програма навчального курсу передбачає вивчення основних відомостей 

щодо історичного розвитку навичок, вмінь, заходів та знань про використання 

сировини та енергії природи, створення та удосконалення технічних засобів праці 

в сфері суспільного виробництва і забезпечення його матеріальних умов, в 

тісному зв’язку як з прийомами та формами праці, так і з предметами праці, 

оволодіння основними природничо-науковими законами, які послужили основою 

для вирішення тої чи іншої технічної проблеми, теоретичного та практичного 

внеску деяких видатних вчених, винахідників та інженерів в історію створення 

техніки.  

Двадцяте століття вже увійшло до історії i почався стрімкий біг нового 

двадцять першого століття. Зараз без коливання можна сказати, що це був самий 

цікавий, самий насичений подіями період з ycix тих, котрі раніш знало людство. 

Як тільки не називають його – «Століття атома», «Століття xiмiї», «епоха 

освоєння космосу». Але напевно двадцяте століття з не меншим правом можливо 

називати «Століття інженерії». Прогрес науки та техніки привів до розквіту 

інженерної професії, у руки інженерів потрапили небачені, творчі (i руйнівні) 

сили, i в той же час поклав на них немалу відповідальність за долю людської 

цивілізації. Відкриття нових форм перетворення, концентрації та використання 

енергії, підвищених та понижених температур, тиску, швидкостей, виробництва 

матеріалів з завчасно створеними властивостями – всі ці та ще багато інших 

досягнень наукової думки служать фундаментом для удосконалення засобів праці, 

організації нових видів виробництва. Але створити на цьому фундаменті величну 

споруду нових технологій – задача інженерних робітників. Раніш до того, як 

набуло сучасне значення і розмах, інженерне діло пройшло непростий, історично 
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тривалий шлях становлення. Ціною зусиль багатьох поколінь людство по крихтам 

добувало знання, накопичувало технічні уміння, готуючи ґрунт для паростків 

інженерної думки. Усвідомивши минуле інженерії, співвідношення його з 

сучасним станом інженерної професії, ми зможемо краще зрозуміти 

закономірності розвитку, розібратись у суті змін, які відбулися в її структурі в 

наші дні, передбачити її майбутнє. Даний курс покликаний сприяти формуванню 

у студентів технічних спеціальностей загальної картини розвитку інженерної 

справи як цілісного процесу, який відбувається закономірно і проходить в 

органічному взаємозв’язку і взаємодії з історією суспільства. 

Предметом  дисципліни є аналіз лабораторії інженерної творчості; 

короткий аналіз загально-технічних основ конструювання машин; сприяння 

формуванню у студентів технічних спеціальностей загальної картини розвитку 

інженерної справи як цілісного процесу, який відбувається закономірно і 

проходить в органічному взаємозв'язку і взаємодії з історією суспільства. 

Міждисциплінарні зв’язки: програма вивчення нормативної дисципліни 

«Історія інженерної діяльності» побудована відповідно до місця і значення 

дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалавра за спеціальністю 

131 – «Прикладна механіка». Прив’язка семінарських занять з курсу до 

інженерної спеціальності здійснюється вирішенням проблем, висвітлених у 

курсах «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», 

«Теоретична механіка», «Фізика», «Хімія», «Теоретичні основи теплотехніки» 

вивченням методів пошуку нових технічних рішень, орієнтованих на клас 

технічних об'єктів з інженерної спеціальності. Знання з історії інженерної 

діяльності дозволяють більш ефективно засвоювати спеціальні дисципліни, що 

вивчаються паралельно і після неї. Курс дає поняття, як той чи інший технічний 

пристрій розроблювався та удосконалювався, яке місце він займає серед систем 

аналогічного або іншого призначення. Крім цього, дисципліна дає майбутнім 

спеціалістам основні фундаментальні знання про найвидатніші технічні 

досягнення людства, про будову та принцип дії машин, що використовуються в 

різних галузях техніки. 
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 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Історія машинобудування. 

2. Сьогодення інженерної діяльності. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення дисципліни «Історія інженерної діяльності»  – 

ознайомити студентів з майбутньою спеціальністю, її особливостями; розкрити 

організаційні структури інженерної діяльності та її основні етапи; дати короткий 

виклад історії розвитку техніки, її перспективи; проаналізувати лабораторію 

інженерної творчості; дати короткий аналіз загально-технічних основ 

конструювання машин; розкрити роль і місце інженерної діяльності в сучасному 

суспільстві, історичні закономірності розвитку науки й техніки.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія інженерної 

діяльності», які повинні бути вирішені у процесі вивчення дисципліни, є надання 

студентам основних знань розвитку інженерної діяльності і технічних об’єктів в 

період від первіснообщинного ладу до теперішнього часу.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– історію розвитку до інженерної та інженерної діяльності від стародавніх 

часів до теперішнього часу; 

– історію розвитку техніки та її перспективи; 

– організаційні структури інженерної діяльності та її основні етапи; 

– загально-технічні основи конструювання машин; 

– соціально-психологічні аспекти інженерної діяльності. 

уміти: 

– аналізувати лабораторію інженерної творчості; 

– самостійно та творчо опрацьовувати інженерні задачі; 

– застосовувати набуті знання на етапах розроблення, виготовлення та 

організації технічного сервісу техніки. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3,0 кредита ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1. ІСТОРІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Змістовий модуль 1.1. Історія машинобудування. 

 

Тема 1. Вступ до історії інженерної діяльності. 

1. Причини, які привели до появи інженерної професії. 

2. Визначення і зміст понять "техніка", "технологія", "інженер", "машина". 

3. Структура зовнішніх та внутрішніх функцій інженерної діяльності. 

4. Вимоги до інженерів сучасного індивідуального виробництва. 

5. Етапи розвитку інженерної діяльності. 

Тема 2. Технічна діяльність з прадавніх часів до початку промислової 

революції у ХVIII столітті. 

1. Співвідношення технічної, інженерної і наукової діяльності. 

2. Два етапи прискореного розвитку технічних засобів у найдавніші часи. 

3. Техніка рабовласницького способу виробництва.  Знаряддя праці з металу. 

Відокремлення ремесла від землеробства. 

4.Технічна діяльність в середні віки. Великі винаходи: порох, папір, 

книгодрукування, окуляри, компас. 

5. Стан науково-технічних знань і природознавства в період занепаду феодалізму і 

зародження капіталістичних відносин. 

Тема 3. Промислова революція ХVІІІ-ХІХ століттях.  

1. Історична послідовність виникнення машинного виробництва. Промисловий 

переворот. 

2. Перші робочі машини в текстильному виробництві. Створення універсального 

теплового двигуна. Створення робочих машин в машинобудуванні. 

3. Розвиток металургії.  Розвиток гірничої справи. Розвиток техніки хліборобства. 

Розвиток транспорту. 

4. Винаходи і відкриття, які стали основою технічного прогресу. 
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Тема 4. Інженерна діяльність від промислової революції до науково-технічної  

революції ХХ ст. 

1. Розвиток машинобудування у кінці XIX ст. – початку XX ст. 

2. Розвиток верстатобудування. 

3. Винахід електричного зварювання. Прогрес в електротехніці. 

4. Зародження нових галузей техніки. Винайдення двигуна внутрішнього 

згорання. Створення літака, телефону, радіо. 

5. Розвиток техніки виробництва машин в ХХ ст. Масове поточне виробництво. 

Перехід до автоматичних ліній. 

Тема 5. Інженерна діяльність в епоху науково-технічної революції (НТР). 

1. Основні напрями НТР. Сучасний стан машинобудування. 

2. Виникнення і розвиток інформаційно-кібернетичної техніки. Становлення 

космонавтики.  

3. Інженерна діяльність в умовах обмеження ресурсів і посилення екологічних 

вимог.  

4. Інтенсифікація громадського виробництва і державна науково-технічна 

політика.  

Змістовий модуль 1.2. Сьогодення інженерної діяльності. 

 

Тема 6. Інженерна діяльність сьогодні. 

1. Перспективи розвитку технологічних процесів. 

2. Нові прогресивні технології. 

3. Біотехнологія і генна інженерія. 

3. Нанотехнології. 

4. Комп’ютери завтрашнього дня. 

Тема 7. Закони побудови і розвитку техніки. Еволюція машин. 

1. Закон прогресивної еволюції техніки. 

2. Закон відповідності між функцією та структурою. 

3. Закон стадійного розвитку техніки. 

4. Використання інших законів техніки. 
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Тема 8. Структура і функції інженерної діяльності. Методи інженерної 

творчості. 

1. Структура розвинутої інженерної діяльності. 

2. Винахідництво. 

3. Методи інженерної творчості. 

3.1 Постановка і аналіз задачі. 

3.2 Методи мозкової атаки. 

3.3 Метод евристичних прийомів. 

3.4 Морфологічний аналіз і синтез технічних рішень. 

Тема 9. Соціально-психологічний склад творчого інженера. Майбутнє 

інженерної професії. 

1. Мотивація інженерної творчості. 

2. Ділові якості інженера. 

3. Бюрократичні перепони на шляху інженерної творчості. 

4. Зустріч з людиною “із завтра”. Погляд в майбутнє. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:   

4 семестр – диференційований залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання відвідування лекційних і 

семінарських занять, ведення конспекту лекцій, активна робота під час 

домашнього опитування, вміння вирішувати завдання та розв’язувати задачі, 

знати відповіді на тестові завдання, вміння самостійно підготувати та правильно 

розкрити тему реферату чи індивідуального завдання, виконання контрольної 

роботи. 




