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ДО ВЕРШИН 
МАЙСТЕРНОСТІ

Микола КОРЕЦЬ

Новий підхід 
до вивчення 
машинознавства 
у вищих педагогічних 
закладах
У підготовці вчителя трудово

го навчання важливе місце посі
дає опанування системою техніч
них знань, поміж яких чільне міс
це належить машинознавству. До 
цього часу машинознавство вив
чалося у вигляді сукупності та
ких окремих технічних дисцип
лін як гідравліка, теплотехніка, 
електротехніка, автомобіль та ав
томатизація виробничих проце
сів. Таке поєднання навчальних 
предметів носило штучний харак
тер, а програма курсів дублювала 
в урізаному вигляді зміст окре
мих предметів, що вивчаються 
при підготовці інженерів. Подіб
ний стан справ не повністю від
повідав кваліфікаційній характе
ристиці вчителя трудового на
вчання і не задовольняв потреб 
школи. Тому виникла нагальна 
необхідність у ломці старих сте
реотипів у підході до вивчення 
машинознавства і розробці якіс
но нової програми з цього курсу. 
В основу були покладені такі 
положення: а) максимальне на
ближення змісту машинознавст
ва до програми трудового навчан
ня в школі; б) повідомлення вчи
телю трудового навчання певно
го обсягу узагальнених знань про 
існуючі різновиди машин без пог
либленого їх вивчення;в)озбро
єння вчителя знаннями з маши
нознавства.

Отже, суть завдання полягає 
в концентрації інформації з на
ступною її інтеграцією і в ство
ренні інтегрованого курсу маши
нознавства. Це було зроблено 
авторами програми з маш ино
знавства для студентів спеціаль-
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ності 7.01.01.02 «Трудове навчан
ня». При наповненні змісту цієї 
навчальної дисципліни був взя
тий до уваги досвід з проблем 
створення інтегрованих курсів як 
вітчизняних, так і зарубіжних 
вчених, а також практичний до
свід роботи авторів. У цілому слід 
виділити два основних підходи до 
розв’язання поставленого завдан
ня.

Перший полягає в тому, що 
при вивченні конкретної н а
вчальної дисципліни до програ
ми включають усі питання, що 
несуть фундаментальну і допо
міжну інформацію, виключаючи 
їх із суміжних навчальних дис
циплін і курсів, тісно пов’язаних 
з цим інтегрованим курсом. Це 
найкраще реалізується при під
готовці спеціалістів у вищих тех
нічних закладах освіти. Напри
клад, у підготовці інж енерів- 
енергетиків вивчається інтегрова
ний курс «Парові турбіни», до 
якого можна залучати частину 
питань із курсу загальної фізики 
відносно фізичних процесів, шо 
відбуваються в турбіні. До цього 
курсу переносять потрібну інфор
мацію з матеріалознавства і ме
ханіки, необхідну для детально
го вивчення будови і конструк
тивних особливостей парових 
турбін. їх проектування і констру
ювання.

Другий підхід оснований на 
гармонійному поєднанні знань з 
дисциплін, об’єднаних у цьому 
інтегрованому курсі. Проте інтег
рування не п о ви н н о  носити 
штучний характер, а створювати 
цілісне уявлення про предмет

вивчення та інтегрований курс, 
забезпечуючи логічно виправда
ну наступність окремих розділів 
з поступовим, у міру його вив
чення, поглибленням та усклад
ненням інформації.

Таким чином, у першому під
ході інтеграція забезпечується 
шляхом наповнення основного 
блоку навчальної дисципліни до
статньою допоміжною інформа
цією з інших навчальних пред
метів в обмеженому обсязі. У дру
гому — поєднуються окремі ав
тономні навчальні дисципліни в 
інтегрований блок.

Для створення програми кур
су машинознавства за основу був 
узятий другий підхід, оскільки 
вчителю трудового навчання не
обхідно мати загальні знання про 
існуючі види найтиповіших ма
шин, шо застосовуються в народ
ному господарстві і побуті. Немає 
потреби в деталізованому вив
ченні цих машин і зробити це не 
дасть змоги дефіцит навчального 
часу, який лімітує навчальний 
план. Виділяти окремі типи ма
шин і вивчати їх поглиблено, як 
це певною мірою пропонувала 
попередня програма з машиноз
навства, недоцільно, бо не вив
чатимуться інші типи маш ин, 
мати знання про які принаймні 
в загальному вигляді повинні 
вчителі трудового навчання.

У деяких країнах практикують 
ком бінований підхід до р оз
в’язання цієї проблеми. Так, на 
Кубі майбутні вчителі трудового 
навчання вивчають інтегровані 
курси технічної механіки та елек
тротехніки, до яких включені в 
широкому обсязі питання загаль
ної фізики і вищої математики. 
Загальна фізика як навчальний 
предмет вилучений з навчально
го плану, а вища математика вив
чається паралельно із зазначени
ми інтегрованими курсами, ї> 
зміст має прикладний характер 
повністю підпорядкований тех
нічним дисциплінам з розв'язан
ням конкретних технічних задач

При створенні програми ма
шинознавства в її основу булг 
покладені загальноприйняте виз 
начення машинознавства та ієну
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юча класифікація сучасних ма
шин. Наведемо основні визна
чення машинознавства, найтипо- 
віші в технічній літературі. М а
шинознавство — це наука про 
створення і раціональну експлу
атацію машин. Воно включає такі 
основні розділи: теорію машин і 
механізмів, матеріалознавство, 
динаміку і міцність машин, тео
рію тертя і зношування, надій
ність і довговічність машин, тех
нологію машинобудування, тео
рію автоматичного керування 
машинами.

Відомо, що машина — це ме
ханічний пристрій, який виконує 
рухи для перетворення енергії, 
матеріалів чи інформації. Основ
не призначення машин полягає 
в частковій чи повній заміні ви
робничих функцій людини з ме
тою полегшення праці і підви
щення її продуктивності. Залеж
но від виконуваних функцій ма
шини поділяють на енергетичні, 
робочі та інформаційні. Е н е р 
г е т и ч н і  м а ш и н и  перетворю
ють певну енергію на механічну 
роботу і навпаки; р о б о ч і  м а 
ш и н и  змінюють форму, стан, 
властивості і положення предме
та праці; і н ф о р м а ц і й н і  м а 
ш и н и  збирають, переробляють 
і використовують інформацію. 
Енергетичні машини в свою чер
гу поділяються на електричні, 
теплові, гідравлічні, пневматичні, 
до них відносять електродвигуни, 
електрогенератори, ДВЗ, турбіни, 
парові машини тощо. До робо
чих машин відносять техноло
гічні, або м аш и н и -зн аряд дя , 
транспортні і транспортую чі. 
Інформаційні машини поєднують 
обчислювальні машини і прист
рої, шифрувальні машини, меха
нічні інтегратори тощо. Окрім 
цього, існують і комбіновані ма
шини, в яких агрегати розмішені 
в технологічній послідовності, ав
томатично дію ть на предмет 
праці, дають змогу створювати 
автоматичні лінії, заводи-автома- 
ти.

Виходячи з вищезазначеного, 
з урахуванням шкільної програ
ми трудового навчання запропо
нована така структура програми

з машинознавства (в дужках за
значений відсоток часу, виділе
ного для цього розділу із загаль
ної кількості годин):

I. Вступ (0,6%).
II. Енергетичні машини (52%).
2.1. Електричні машини та 

електропривод.
2.2. Теплові машини.
2.3. Гідравлічні машини.
2.4. Електростанції та енерго

забезпечення.
III. Робочі машини (32%).
3.1. Технологічні машини.
3.2. Транспортні машини.
3.3. Транспортуючі машини.
IV. Контрольно-інформаційні 

машини й основи автоматизації 
виробництва (15,4%).

Загальну кількість годин, ви
ділену на вивчення машинознав
ства, залишили на тому ж рівні, 
шо передбачала попередня про
грама, і вона дорівнює 321 год, з 
яких 190 — лекційного курсу і 
131 — лабораторних робіт. Спів
відношення між годинами, виді
леними на лекції і лабораторні 
роботи в усьому курсі, — 59% : 
41%, в розділах енергетичні, ро
бочі і контрольно-інформаційні 
машини — 52% : 48%; 67% : 33%; 
67% : 33%. Збільшення обсягу 
годин на лабораторні роботи в 
розділі «Енергетичні машини» 
порівняно з іншими зумовлене 
тим, що студентам слід глибше 
вивчити їх у практичному плані, 
оволодіти навичками підключен
ня, експлуатації основних енер
гетичних машин, оскільки вони 
в майбутній роботі найчастіше з 
цим стикатимуться.

До розділу «Енергетичні ма
шини» вклю чена тема «Елек
тричні машини та електропри
вод», яка раніш е вивчалася в 
курсі «Електротехніка». Навчаль
на дисципліна «Електротехніка» 
виділена в окремий предмет, шо 
одночасно дає фундаментальну і 
практичну підготовку, і теоре
тичні основи електротехніки без 
розгляду електричних машин, для 
чого виділено 68 год. До цього 
часу питання електроприводу в 
електротехніці вивчалися повер
хово або, в кращому випадку, 
розглядалися в рамках факульта

тиву. Поєднання вивчення елек
тричних машин з електроприво
дом украй важливе, бо не можна 
досліджувати будь-яку електрич
ну машину без знання електро
приводу.

На відміну від попередньої 
програми в новій не передбаче
не вивчення питань гідростати
ки, гідродинаміки, термодинамі
ки, теорії теплопередачі. Повне 
вилучення їх із загального ком
плексу технічної підготовки вчи
теля недоцільне і не реалізує ці
лісної системи знань про фізичні 
процеси, шо відбуваються в тих 
чи інших машинах. Воно усклад
нить процес опанування знання
ми при вивченні машинознавст
ва. Ці знання необхідні для по
дальшого вивчення студентами 
дисциплін фахової підготовки на 
завершальному етапі, а також для 
практичної роботи вчителя тру
дового навчання. Тому їх доціль
но перенести до курсу загальної 
фізики, де їх вивчали й раніше, 
але в суто теоретичному плані. 
Тобто пропонується розпочати 
технічну підготовку спеціаліста не 
з циклу дисциплін фахової під
готовки, а заздалегідь — при ви
вченні фундаментальних дисцип
лін.

До розділу «М еханіка», шо 
вивчає механіку рідин, вводять
ся питання гідростатики і гідро
динаміки, які раніше“ вивчалися 
в гідравліці, із суто прикладним 
спрямуванням. У розділі «Моле
кулярна фізика» поглиблено вив
чатимуться термодинаміка і тео
рія теплопередачі. Частина тео
ретичних питань щодо роботи 
електричних машин вивчається в 
розділі «Електрика і магнетизм». 
Такі переміщення не переванта
жать програму курсу загальної 
фізики, бо обсяг годин для вив
чення ф ізики залиш ається на 
попередньому рівні. Проте вини
кає потреба створення якісно 
нової програми курсу загальної 
фізики для студентів спеціаль
ності 7.01.01.02 «Трудове навчан
ня», і ця робота за участю автора 
вже виконана.

Автомобіль вивчається частко
во в розділі «Енергетичні м ати -



ни» (теплові машини) з позицій 
не конструктивних особливостей, 
а як один з різновидів теплової 
машини, на що відводиться 4 год. 
Повніше його вивчення продов
жується в розділі «Робочі маши
ни (транспортні машини)», в яко
му більше уваги приділяється бу
дові і принципу роботи автомо
біля як транспортної машини, на 
що відводиться 32 год. Збільшен
ня обсягу годин на вивчення ав
томобіля порівняно з іншими 
транспортними машинами ви
кликано тим, що двигуни внут
рішнього згоряння є основою й 
при вивченні інших видів тран
спорту. Крім того, автомобільний 
транспорт найпоширеніший, і він 
потребує більшої уваги.

Розділ «Контрольно-інформа
ційні машини та основи автома
тизації виробництва» включає 
грунтовне вивчення основних ві
домостей з автоматизації техно
логічних процесів. Це виклика
но відсутністю окремого курсу з 
цих питань, а такі знання вчите
лю потрібні. Подібний підхід ми 
розглядаємо не як відхилення від 
усталеного принципу класифі
кації машин, а як доповнення до 
практичного їх використання. В 
подальшому студенти зможуть 
розширити свої знання з цієї га
лузі при вивченні курсу «Радіо
техніка та електронні системи в 
автоматиці й обчислювальній тех
ніці», який передбачає вивчення 
елементної бази контрольно- 
інформаційних машин і систем 
автоматики. Ця навчальна дис
ципліна включена не до всіх нав
чальних планів, за якими готу
ють учителів трудового навчан
ня. Проте вона необхідна не лише 
як логічне завершення в конкре
тизації контрольно-інформацій
них машин, а й як навчальний 
предмет, шо несе систему знань 
з радіотехніки та електроніки, 
необхідних для проведення гурт
кової роботи з школярами.

Важливою умовою підвищен
ня якості опанування студентами 
знань з машинознавства є створен
ня науково-обірунтованої систе
ми їх контролю, шо не обтяжує 
надмірною кількістю екзаменів і
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заліків. Вивчення кожного з роз
ділів курсу завершується екзаме
ном. Зважаючи на те, шо розділ 
«Енергетичні машини» вивчаєть
ся протягом двох семестрів (168 
год), студенти складають два ек
замени — один після вивчення 
підрозділу «Електричні машини та 
електропривод», другий — після 
вивчення всіх інших підрозділів 
(«Теплові машини», «Еідравлічні 
маш ини», «Е лектростанц ії та 
енергозабезпечення»).

На основі аналізу стану роз
глянутої проблеми і внесених

відповідно до їх класифікації, 
техніко-технологічних можливос
тей і конструктивних особливос
тей, поширених у провідних га
лузях сучасного виробництва. Не
обхідність у вивченні такого ма
теріалу визначається вимогами 
професійно-кваліфікаційної ха
рактеристики вчителя трудового 
навчання. За своєю структурою і 
спрямуванням курс машинознав
ства є інтегрованою навчальною 
дисципліною, побудованою на 
основі сучасної загальноприйня
тої наукової класифікації машин.'

Р о зд іл  к у р су С е м е с т р , 
в я к о м у  

в и в ч а є т ь 
с я

К іл ь к іс т ь  год Л а б о р а - Ф о р м и  к о н т р о л ю

У с ь о г о Л е к ц ій за н я т т я Е к за м е н и З а л ік и

І. В ступ 6 2 2 — — —

II. Е н е р г е т и ч н і 
м а ш и н и

6 ,7 166 86 80 6,7 —

III.  Р о б о ч і м а 
ш и н и

7 ,8 102 68 34 8 7

IV. К о н т р о л ь 
н о - ін ф о р м а 
ц ій н і м а ш и н и

8 51 34 17 8

Р а зо м : 321 190 131

пропозицій розподілені навчаль
ний час між окремими розділа
ми, послідовність їх вивчення і 
форми контролю.

Наведений розподіл часу є 
орієнтовним, може змінюватися 
залежно від напряму спеціалізації 
і конкретних умов.

Можуть виникнути складності 
шодо лабораторних робіт з розді
лу «Робочі машини», бо він вклю
чає вивчення широкого спектру 
машин. У зв’язку з цим орієнтов
ний перелік лабораторних робіт 
носить рекомендований характер 
і варіативний підхід, який поля
гає в тому, що вивчення будови і 
роботи тих чи інших машин може 
здійснюватися за натуральним 
зразком чи діючою моделлю.

Таким чином, вивчення кур
су машинознавства передбачає 
ознайомлення майбутніх учите
лів трудового навчання з основ
ними видами існуючих машин
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