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І. Загальні відомості 

Кредитний модуль «Вступ до спеціальності» входить до циклу дисциплін професійно-

практичної підготовки бакалаврів. «Вступ до спеціальності»  має за мету підготовку студентів 

до майбутнього вивчення загально інженерних та фахових дисциплін. Обсяг кредитного модуля 

–  1 кредит ECTS.  Кредитний модуль «Вступ до спеціальності» забезпечує кредитні модулі: 

теоретичні основи формоутворення (НП-05), технології ливарної форми (НП-06), виробництво 

виливків із чавуну (НП-09), виробництво виливків із сталі (НП-09), виробництво виливків із 

кольорових металів (НП-11), теоретичні основи ливарного виробництва (НП-04).  
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IIІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 Мета і завдання кредитного модулю “Вступ до спеціальності” є ознайомлення студентів 

з основами майбутнього фаху, з основними технологічними процесами ливарного 

виробництва, матеріалами та обладнанням. Дисципліна дає загальне уявлення про 

майбутню спеціальність.  

Для кращого засвоєння лекційного матеріалу використовуються слайди, плакати, 

відеофільми.   

Після вивчення модуля студент має знати: 

– основні принципи освіти в Україні; 

– систему освіти України; 

– основні цілі та ідеї Болонського процесу; 

– права та обов‘язки учасників навчально-виховного процесу; 

– структуру державних стандартів вищої освіти; 

– зміст освітньо-професійної програми  бакалаврату та своєї спеціальності; 

– основні вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики своєї спеціальності; 

– сутність нових та інформаційних технологій навчання у вищий школі; 

– принципи організації педагогічного контролю й аналізу його результатів; 

– класифікацію  та загальні вимоги до якості різноманітних сплавів; 

– основні технологічні процеси виплавляння сплавів; 

– загальну схему виготовлення виливків в разових формах;  

– основні спеціальні засоби лиття;  

 

 

 

IV. Зміст кредитного модуля 

Тема 1. Система освіти України 



Тема 2. Форми і методи навчання 

Тема 3. Стан та перспективи розвитку ливарного виробництва. 

Тема 4. Ливарні сплави. 

Тема 5. Виплавляння ливарних сплавів. 

Тема 6. Виробництво виливків у піщаних формах. 

Тема 7. Спеціальні способи литва. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Використовуються такі методи навчання: лекційний, візуалізації, самостійної роботи, 

виконання індивідуального завдання, контролю. Надаються в електронному вигляді робочі 

матеріали та презентації.  

Основна література: 

1. Литейное производство. Введение в специальность. /Дорошенко С.П., Кошовник Г.И., 

Макаревич А.П. и др. –К.: Вища школа, 1987, -184 с. 

2. Дорошенко С. П., Недопако Д.П. Зарождение и развитие литья в Украине. //Металлы и 

литье Украины. –1993. №3; №4; 1994 №1 - №6 

3. Титов Н.Д., Степанов Ю.А. Технология литейного производства.-М.:Машиностроение, 

1985,-399 с. 

Основна література у НТБ та на кафедрі. 

    Індивідуальне консультування що вівторка з 16.00 до 17.00 у кімнаті 212 (9 корпус 

університету), а також за телефоном 454-91-56 та e-mail syroporshnev@iff-kpi.ua.   

VI. Мова 

Пропонується українська та російська мова. 

 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

З метою поглиблення знань студентів з кредитного модуля, прищеплення досвіду 

самостійної роботи зі спеціальною літературою, розвитку творчих компетенцій та з метою 

підвищення семестрового рейтингу пропонується написання рефератів з проблем ливарного 

виробництва. 

 

VIII. Методика оцінювання 

        Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система. 

Враховуються бали двох модульних контролів, двох експрес-контролів на лекційних заняттях. 

Шкала оцінювання – загально університетська. Студенти, які не отримали ―залік‖ за рейтингом 

виконують залікову контрольну роботу. Умовою допуску до заліку є семестровий рейтинг не 

менше 40 балів. Оцінювання контрольної роботи проводиться за критерієм правильності та 

повноти розкриття запитань, що поставлені студенту.  

 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  

 


