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МЕТОДИЧНІ  ЗАСАДИ   ІНТЕГРОВАНОГО  НАВЧАННЯ  З

ПРЕДМЕТУ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА 

Постановка  проблеми.  Одним з важливих завдань сучасного навчання

є  підготовка  суб’єкта  навчання  до  професійної  діяльності.  А  від  сучасного

кваліфікованого робітника, зокрема з металообробки, сьогодення вимагається

не тільки глибокі  всебічні  знання,  але й творче мислення,  оперативність та

самостійність у прийнятті рішень.

В  умовах  ранньої  спеціалізації  навчання  потрібні  такі  програми  та

підручники  з  матеріалознавства,  які  дозволятимуть  більш  ефективно

диференціювати засвоєння матеріалу на рівнях навчання.  А це є  можливим

при  суміщенні  інтегрованих  зв'язків  дисципліни  «Матеріалознавство»  з

іншими предметами.  Поняття,  зміст різних розділів  повинні  бути внесені  у

визначену  систему.  Тільки  в  цьому  випадку  можливо  глибоко  зрозуміти

предмет. Але нажаль не має аналізу методичних засад інтегрованого навчання

з  предмету  «Матеріалознавство».  Законом України  про  освіту  визначено  за

ст.55,  що  педагогічні  та  науково-педагогічні  працівники  мають  право  на

вільний  вибір  форм,  методів,  засобів  навчання,  виявлення  педагогічної

ініціативи.  Тому  особливо  важливим  є  реалізація  формування  цілісного

світогляду  пізнання  учнів  професіонально-технічних  навчальних  закладів

( ПТНЗ ) машинобудівного профілю.

Проблемою  розвитку  загальнонавчальних  та  предметних  умінь

займались видатні  вчені  України Г.Костюк,  В.Сухомлинський,  В.Мадзігон,  ,

Д.Тхоржевський  та  інші. Проблемою  міжпредметних  зв'язків  навчання

практично  не  досліджу-вались.  У  зв’язку  з  цим  актуальним  є  завдання –

розробити методичні засади інтегрованого навчання з цього предмету. 
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Метою статті  є  визначення  методичних  засад  інтегрованого  навчання  з

предмету «Матеріалознавство». 

Мета  інтеграції  у  навчальному  процесі  полягає  у  впливі  на  успішне

досягнення мети навчання, розвитку та виховання. При цьому міжпредметні

зв'язки  формують в  учнів  наукове  мислення,  допомагають  всебічно бачити

поняття та явища, розвивають логічне мислення, дають можливість поглибити

рівень знань з предмету. Успішність підготовки майбутніх сучасних фахівців

залежить не тільки від засвоєння знань, вмінь та навичок окремого предмету,

але  й  від  сформованої  здатності  вміти  та  знати  у  взаємозв'язку  з  іншими

предметами.  Серед  таких  предметів,  які  впливають  на  більш  глибоке

розуміння 

предмету  «Матеріалознавство»,  є  фізика,  хімія,  математика,    технологія

обробки   матеріалів,     економіка.     Фізика надає  можливість  в окремих

розділах  предмету  «Матеріалознавство»  зрозуміти  застосування  фізичних

законів  при  дослідженні  енергетичних  переходів,  агрегатного       стану

речовин.       Хімія      поглиблює      в      дисципліні      «Матеріалознавство»

розуміння їх агрегатного стану, характер руху електронів у атомі, будови атома

та  електронної  оболонки,  кристалічних   решіток,  загальних  способів

добування металів тощо. За допомогою математики можна розрахувати масу,

об'єм, площу  матеріалів,  що входять  в об'єкти,  обчислити роботу, енергію,

графічно та аналітично дослідити сплави речовин з різними властивостями.

Технологія  обробки  матеріалі  вказує  на  застосування  композиційних

матеріалів в техніці, технологію термохімічну, азотування, цементацію тощо.

За допомогою технології обробки матеріалів можна краще з'ясувати покриття

матеріалу, як отримати зварні шва, режим різання. Сучасна теорія ТОНТОР

(теорія  тонкого  торкання)  [1,  2,  3,  5]  вказує  на  методи  обробки  та  аналізу

поверхонь матеріалу, його стану. І,  нарешті,  економічні  аспекти дозволяють

вирішити низку питань,пов'язаних із раціональним користуванням матеріалів,

вихід на енергозберігаючі ресурси в економіці промисловості нашої держави.

Як зазначає В.Г. Кремень,  «гармонійно розвинена особистість має бути



головною метою і  змістом усієї  системи освіти».  Тому пошук інтегрованих

зв'язків  з  виходом  на  глибоке  розуміння  дисципліни  «Матеріалознавство»

дозволяє вийти на досвідчених та ерудованих фахівців, що розвиваються не

тільки в вузьких межах своєї спеціальності, а й в  інших галузях, що пов'язані

між собою.

Кінцевою загальною  метою системи освіти  є  навчання,  виховання  та

розвиток  особистості.  Міжпредметні  зв'язки,  вивчення  різних  розділів

предмету  з  одночасним  вивченням  інших  предметів,  що  доповнюють

навчальний  матеріал,  виводять  на  комплексну  програму  та  методику

дослідження.  Така  програма  надасть  можливість  вийти  на  професійну

підготовку майбутнього спеціаліста, здатного вирішувати проблемні питання

виробництва  на  межі  різних  галузей  науки  та  техніки.  Ось  чому  в  змісті

навчання  необхідно  передбачати  реалізацію  міжпредметних  зв'язків,  що

забезпечить більш якісну підготовку майбутнього кваліфікованого робітника і

відповідно випуск більш якісної продукції.

Професійне  пристосування  -  це  постійний  процес,  зумовлений

динамічними змінами,  що відбуваються  у  професійному  середовищі.  Зміни

відбуваються  у  результаті  постійного  оновлення  інформації.  Одночасно

науково-технічний  прогрес  призводить  до  того,  що  величезними  темпами

збільшується нова, актуальна інформація, без знайомства з якою в час сучасної

конкуренції не може бути мови про те, щоб втримуватися на ринку праці. Ось

чому майбутній спеціаліст повинен постійно підвищувати свою кваліфікацію.

Без  врахування  інтеграції  навчання  різних  галузей,  що  мають  тісний

взаємозв'язок з дисципліною «Матеріалознавство», професійне пристосування

буде постійно зменшуватись.

Механізми економіки вільного ринку зумовлюють постійне збільшення

вимог середовища праці стосовно працівника. Якщо ж поповнювати знання з

різних  галузей  стосовно  своєї  кваліфікації,  можна  вийти  на  успішний

професійний напрямок. Зростає компетентність людини, яка володіє методами

з  різких  питань  дисциплін.  А  це  забезпечує  найбільшу  ефективність



професійного спеціаліста.

Зв'язок дисципліни «Матеріалознавство» з іншими предметами, зокрема

фізика,  математика,  економіка,  технологія  обробки  матеріалів  надає

можливості поглиблювати знання з матеріалознавства для кращого з'ясування

цієї дисципліни. Отже пропонується розглянути відповідні розділи дисципліни

«Матеріалознавство» з іншими так, щоб висвітлити питання у взаємозв'язку з

іншими.  Надаються  орієнтовні  тематичні  картки  у  вигляді  таблиці,  в  якій

розділи  з  інших  предметів  доповнюють  відповідні  розділи  дисципліни

«Матеріалознавство».

Актуальність міжпредметних зв'язків дисципліни «Матеріалознавство» з

іншими предметами, зокрема, фізика, хімія, математика, економіка, технологія

обробки матеріалів  надає можливість поглибити знання з  матеріалознавства

для кращого її з'ясування.

Сучасна  освіта  зумовлює  необхідність  посилення  ролі  професійно-

технічної  освіти,  що  дає  можливість  вплинути  на  подальший  розвиток

економіки,      забезпечити      випереджувальну      професійну      підготовку,

наступність і взаємозв'язок усіх видів і рівнів професійної освіти. Доцільність

розробки  концепції  обгрунтування  міжпредметних  зв'язків  дисципліни

«Матеріалознавство» з іншими дисциплінами зумовлена завданням розвитку

України  у  європейському  та  світовому  контекстах,  соціально-економічними

змінами, посиленням суспільних вимог до рівня освіченості, професіоналізму,

конкурентноспроможності  майбутніх фахівців на вітчизняному та світовому

ринках праці.

    Для інтегрованого навчання з предмету  «Матеріалознавство»пропонується

розроблення  методичних  карток  міжпредметних  зв'язків  дисципліни

«Матеріалознавство»  з  фізикою,  хімією,  математикою,  економікою,

технологією обробки матеріалів (табл.1).



КАРТКИ МІЖІІРЕДМЕТНИХ ЗВІЯЗКІВ ДИСЦИПЛІНИ «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»                                         Табл.1

З ФІЗИКОЮ, ХІМІЄЮ ТА ІНШИМИ

Тема  дисципліни

«Матеріалознавство»

Фізика Хімія Математика  та

економіка

Технологія  обробки

матеріалів
1 2 3 4 5
І  Конструкційні

матеріали

1.1 Металеві

матеріали

1.2 Неметалеві

матеріали

Гідростатичне

зважування твердих

тіл

Застосування  закону

Бернуллі в техніці

Властивості речовини.

Агрегатний стан.

Таблиця назв та

символів хімічних

елементів

Розрахунки маси та

математичних

елементів матеріалів,

що входить у різні

об'єкти

Застосування

композиційних

матеріалів в техніці.

Економічні аспекти

II Атомно-

кристалічна  будова

металів та сплавів

Молекулярно-

кінетична теорія.  Число

Авогадро.

Рідкі кристали.

Типи кристалів

Будова атома.

Рух електронів у

атомі.

Будова електронної

оболонки.

Кристалічні решітки.

Розрахунки Термохімічна  обробка,

азотування,

цементація.  Дифузійна

металізація

III  Властивості

металів

Деформація твердих

тіл.

Взаємозв'язок маси та

енергії лазера

Хімічні формули та

хімічні властивості

солей

Обчислення маси,

енергії, економічні

аспекти виготовлення

та застосування



                             1                             2            3               4                              5

3.1  Механічні  та

технологічні  властивості

металів

Механічні гармонічні

Коливання.

Робота сили

пружності.

Повна механічна

енергія тіла. Діаграма

розтягу

Кількість речовини.

Моль.

Молярна маса

Розрахунки  маси,  ^

роботи,  енергії.

Побудова діаграм

Зварні шви, режим

різання.

Тріщини  та

надриви.

Технологія

штампування та

витягування

IV  Сплави  4.1.

Металеві сплави

Механічні хвилі.

Принцип Гюйгенса.

Звукові коливання,

ультразвук,

складні звукові

коливання

Періодичний закон

Менделєєва. Поняття

радіоактивності.

Загальні способи

добування металів.

Способи добування

металів з руд

Графічні  та  аналітичні

розв'язки  на  сплави.

Економічні аспекти

Біметали  та

металеві покриття

4.2    Залізо  -  вуглець

(діаграма)

Агрегатний  стан

речовин

Вугілля та продукти

його  переробки.

Поняття про розчин

4.3    Порошкова

металургія

Агрегатний  стан

речовин



4.4.   Чавун Хімічний склад

чавуну.

Доменне виробництво.

Способи виробництва

сталі та чавуну.

Історія  розвитку

металургії в Україні.



5   Сталь
т  5.1.  Конструкційні

сталі

Основи

термодинаміки.

Електризація тіл.

Електричні заряди.

Провідність металів.

Напівпровідники

Конденсатори.

Енергія  електричного

поля.

Діелектрики. Закон

Ома. Електромагнітні

явища. Транзистори.

Феромагнетики.

Електронно-

променева трубка

Способи виробництва і

сталі.

Застосування металів

Розрахунки маси,

об  єму,  площі.

Економічні аспекти

Технологічні  способи

обробки сталі

5.2.  Інструментальні

сталі

6   Кольорові метали і

сплави

Переваги

властивостей сплавів

та кольорових металів

Мокрий  спосіб.

Флотаційний спосіб

6.1 Алюміній Хімічні властивості

алюмінію

Сполуки алюмінію6.2. Магній та сплави Хімічні  властивості

магнію

6.3. Мідь Хімічні  властивості

міді6.4. Титан Хімічні  властивості

титану
6.5.  Антифрикційні

сплави



7.  Композиційні

матеріали

Основи

термодинаміки

Властивості  сполук  з

різних матеріалів
________________________________________________І____________

Розрахунки

параметрів деталей з

композиційних

матеріалів

Економічні аспекти

технології

виготовлення

композиційних

матеріалів

8.Точність  обробки

виробів, якість

поверхні,

формотворення

Розподіл Гауса

Електрофізичні,

електродинамічні

тощо методи обробки.

Обробка поверхонь.

Теорія ТОНТОР

9.  Особливості

виготовлення  деталей.

Перспективи розвитку

Енергетичні переходи Пластмаси синтетичні,

високомолекулярні

волокна

Теорія ТОНТОР
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                                          Висновки

Інтегроване навчання з  предмету «Матеріалознавство» здійснюється  завдяки

розробленням  методичних карток міжпредметних зв'язків з фізикою, хімією,

математикою, економікою, технологією обробки матеріалів.Зміст навчального

матеріалу  слід  будувати  на  принципах  єдиної  логіки  структурування

матеріалу,вивчення  основних базових спільних понять  та  загальних об’єктів

навчання,  з  використанням  інтегрованих  предметів,  курсів,  удосконаленням

форм, методів та організації навчально-виховного процесу.

                                                

                                            

Марк  Вайнтрауб  «Методические  основы  интегрированного

обучения предмета «Материаловедение»» 



Резюме 

В  статье  обоснована  необходимость  интегрированого  обучения  предмета

«Материаловедение» за счет  разработки  методических карт межпредметних

связей с физикой, химией, математикой, економикой, технологией оброботки

материалов.Содержание ученого материала необходимо строить на принципах

единой  логики   структурирования  материала,  изучения  основних  общих

понятий и обьектов обучения, с использованием  интегрированных  предметов,

курсов,  усовершенствованием  форм,  методов  и  организации  учебно-

воспитательного процесса. 

Ключевые  слова: методическая  карта,  интегрированое  обучение,

межпредметные святи.

Mark Waintraub " The methodological framework of integrated learning

object "Materials » 

Summary

In the article the necessity  of integrating learning object "Materials" at the

expense of developing methodological  cards  integrated connections with physics,

chemistry, mathematics, the economics, technology of the  work with the material.

Content scientific  material  necessary to build on the principles of common logic

structure of the material, studying the basic general concepts and objects of study,

using integrated subjects, courses, improving the forms, methods and organization of

the educational process.

Keywords: methodological map, integrating learning, interdisciplinary holy.


