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Постановка проблеми   

Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) 

визначила основні шляхи про реформування змісту підготовки учнів, 

посилення політехнічної спрямованості у професіональному навчанні, 

формування технічно-технологічних знань, удосконалення професійного 

навчання робітників  на виробництві та оновлення змісту професійної освіти 

щодо її якості й обсягу на рівні досягнень науки, техніки, технологій та 

світового досвіду [1]. Ось чому актуальним є розгляд для обґрунтування нових 

концептуальних підходів до теоретичних і практичних основ викладання 

технічних дисциплін. Такі підходи повинні вирішити основну задачу 

професійної освіти - підготувати майбутнього кваліфікованого робітника, 

здатного засвоїти та впровадити нові сучасні технології, бути творчим 

спеціалістом та конкурентоспроможним на ринку праці. 

Внаслідок переходу на ринкову основу виробництва з’явилась 

необхідність до швидкої соціальної адаптації, професійної мобільності 

кваліфікованих робітників. Це, в свою чергу, вимагає знайти нові підходи до 

більш якісної підготовки учнів.  

У сучасному теоретичному й методичному осмисленні політехнізації 

навчання в загальноосвітніх школах України значну роль відіграли наукові 

розробки В.Дідуха , В.Мадзігона , Н.Ничкало, Г.Терещука , Д.Тхоржевського та 

інших вчених, які розглядали різні аспекти професійної спрямованості 

навчання учнів. Але досі залишається одне з невирішених питань - методика 

формування політехнічних знань учнів. Неповною мірою ці питання також 

охоплюють наявні навчальні плани, програми та підручники. У зв’язку з цим 



актуальним є завдання – розробити систему політехнічних знань, за 

допомогою якої можна вивчати техніку як єдину систему разом з її елементами.  

Метою статті є розробка методичних підходів до системи політехнічних 

знань, яка дасть можливість сформувати у учнів загальну уяву про 

техніку,систематизувати ці знання при вивченні окремих технічних засобів. 

Аналіз стану проблеми. В навчально-виробничому та виховному 

навчанні в професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) вивчаються 

окремі загальноосвітні та спеціальні дисципліни для отримання певної 

робітничої професії.  

Виготовлення будь-якого виробу залежить безпосередньо від таких 

чинників, як виробничі та технологічні процеси виготовлення продукції, рівня 

застосування теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ) на виробництві, 

економічних та ергономічних показників. 

Виробничий процес – це сукупність дій, внаслідок яких матеріали, 

заготовки тощо перетворюються у готову продукцію, виріб [2].  

Технологічний процес є частиною виробничого процесу, безпосередньо 

зв’язаною зі зміною фізичного стану матеріалу, його розмірів, форми, 

зовнішнього вигляду, взаємного розташування елементів при виготовленні та 

складанні виробу. Зокрема є технологічний процес виготовлення деталей та 

процес складання. 

Серед актуальних проблем професійно-технічної освіти є проблема 

підтримання зв’язків між навчальними дисциплінами. 

Підготовка учнів, наприклад, металургійного профілю,включає цикли 

навчальних предметів:загальноосвітній,професійно-технічний (загально-

технічні,спеціальні дисципліни і виробниче навчання). Формування 

системності професійно-технічних знань забезпечує як розуміння 

міжпредметних зв’язків, так і краще розуміння техніки взагалі. А це надасть 

можливості вийти на більш якісну підготовку висококваліфікованого 

майбутнього спеціаліста. 



Виклад основного матеріалу.  

Надійність, якість виготовлених деталей та виробів, експлуатаційні 

характеристики, економічність технологічного процесу їх виготовлення є 

чинниками, які зв’язані з поняттям техніки. Якщо вартість матеріалів, а також 

вартість технології виготовлення не викликані заданою функціональністю 

готового технічного виробу, не відповідають нормативам щодо якості, 

необхідно змінювати технологічні процеси виготовлення продукції. 

ТРВЗ надає можливості краще з’ясувати техніку і удосконалювати її за 

новими технічними та технологічними рішеннями. Для того, щоб краще 

з’ясувати рызны технічні об’єкти ,пропонуємо систематизувати техніку з 

виділенням її елементів.  Згідно з класифікацією (рис. 1) техніка розподілена на 

основні складові: технічні пристрої, прилади, машини, апарати, технічні 

споруди. Ці складові відносяться до єдиної системи, мають багато спільного.  

Вивчення окремого елемента техніки на основі її систематизації дозволяє 

краще з’ясувати матеріал, з’ясувати взаємозв’язок та спільні риси з іншими 

предметами. Це, у свою чергу, дозволяє за короткий термін опанувати і 

інтегровану професію за суміжними спеціальностями. Слід зазначити, що 

створення та вивчення будь-якого технічного об’єкту починається з наступних 

частин: структурної, функційної, принципової, конструктивної частини. Опис 

будь-якого технічного об’єкту пов’язаний також із математичним 

моделюванням дії цього об’єкту, наприклад, із розрахунками його передатної 

функції. Оскільки ці параметри обов’язково зв’язані з матеріальними та 

геометричними параметрами, це надає можливості краще з’ясувати алгоритми 

дії будь-якого технічного об’єкту.  

Фахівці з відповідних технічних спеціальностей повинні вивчати 

поглиблено засади техніки та засади суміжних дисциплін. Так, конструктор 

повинен одночасно з розробкою конструкції виробу обумовлювати технологію 

виготовлення, економічні, ергономічні чинники.  



Техніка охоплює усі сфери діяльності людини та її повсякденне існування, 

тому з її засадами повинні ознайомитись фахівці з різних спеціальностей. 

Систематизація її разом із усіма аспектами дозволяє скоротити час на вивчення 

одночасно різних дисциплін та значно поглибити і краще з’ясувати матеріал.  

Техніка зв’язана з основами організації ефективного виробництва, 

економіки та екології, основами інженерної психології та дизайну тощо. 

Класифікація політехнічних знань (рис. 1) дозволяє отримати у суб’єкта 

навчання  здібності до орієнтації у зміні умов сучасного виробництва.  

Політехнічний принцип знань реалізується завдяки міжпредметним 

зв’язкам навчального процесу. Ось чому структурування об’єктів техніки 

важливо і для кращого з’ясування навчального матеріалу, а саме: отримання 

цілісної уяви про виробничу діяльність підприємства, загальну сутність 

побудови техніки та її елементів; формування базисних політехнічних понять 

стосовно технічного та технологічного напрямів; формування знань щодо 

способів, прийомів, напрямів політехнічної орієнтації; формування мотивації, 

пошукової діяльності у сфері праці та виробництва. 

Методи, засоби та форми навчання повинні забезпечити: засвоєння різних 

політехнічних ситуацій; краще засвоєння теоретичних та практичних знань, 

вмінь та навичок; стимулювання навчально-пізнавальної активності; знання 

основ сучасної техніки, а також і ускладненням її в майбутньому, тобто її 

прогнозуванням. 

Сутність функцій, які вони виконують, є зв’язаною з колами постачання 

необхідної інформації та у замкненні кіл автоматичного керування. Ця роль 

(функція) є досить вагомою у загальному результаті досягнення високої точності, і 

системами керування, і кінцевого продукту виробництва, тобто отримання 

вищеозначених систем з високоякісними показниками. Тому є необхідність 

розглядати, наприклад, систему відчутника як загальнотехнічне явище, що 

притаманне переважній кількості приладів, механічних систем, радіоелектронних 

тощо [3-6]. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Загальна класифікація  політехніки 
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Вивчаючи цілу низку приладів та пристроїв, машин та апаратів при 

дослідженні ергономічних показників, конструкції, розташування елементів в 

обладнанні, а також при вивченні вузлів і деталей механізмів, при обчисленні їх 

параметрів, необхідно виконати розрахунки та побудувати в кресленнях середні 

величини, їх сполуки. 

Вплив ергономічних завдань підвищує продуктивність і змістовність 

праці, раціональність з огляду на художнє конструювання, безпеку праці, 

забезпечує високу ефективність навчання і збереження здоров’я тих, хто 

навчається та працює. Ось чому дослідження геометрії середніх величин, які 

часто використовуються в ергономіці, художньому конструюванні набувають 

актуального значення в сучасному навчанні та виробництві. Відомий 

винахідницький прийом ІКР вивів на пошук і побудову параметрів відчутника, 

який надав можливість отримати вищеозначені системи з високоякісними 

показниками  [3-6]. При засвоєнні технічних дисциплін особливого значення 

набувають навички обчислення площ та об’ємів деталей, вузлів та механізмів. 

Тому створення математичних методів щодо раціонального їх обчислення є 

дуже важливими аспектом професійного удосконалення фахівця [7]. 

У техніці обчислення відстані між будь-якими об’єктами є однією з 

найскладніших задач. 

В об’ємних тілах ця відстань дорівнює довжині перпендикуляра, 

проведеного з відповідної точки до площини,  і співпадає з висотою. Площа і 

висота є найбільш поширеними параметрами для обчислення об’єму тіл. Ось 

чому розробка методики розв’язування задач на знаходження відстані є однією 

з актуальних задач при вивченні техніки [8]. 

Методика, що зв’язана із систематизацією політехнічних знань, її 

математичним моделюванням, допомагає краще описати технологічні процеси 

обробки деталей, складання технічних об’єктів. Отже, аналіз знань щодо 

системи політехніки, функціональний аналіз складових, математичне 

моделювання дії кожної складової, їх передатних функцій разом із 

економічними аспектами, а також методики винахідництва дозволяють 



покращити розуміння техніки, знаходження його спільних рис і, як наслідок, 

перейти у випадку сучасної необхідності на швидку профорієнтацію та 

отримання неперервної освіти. 

Висновки. Отже, обґрунтована та наведені методичні підходи, що 

зв’язані із систематизацією політехнічних знань, з використанням 

математичного моделювання та ТРВЗ, які допомагають краще описати 

технологічні процеси обробки деталей, складання технічних об’єктів та вивчати 

техніку як єдину систему разом з її елементами, а також в учнів загальну уяву 

про техніку, систематизувати ці знання при вивченні окремих технічних 

об’єктів. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПОЛІТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ 

Резюме  

В статті обґрунтована та наведена методика, що зв’язана із систематизацією 

політехнічних знань, з використанням  математичним моделюванням та ТРВЗ, які 

допомагають краще описати технологічні процеси обробки деталей, складання технічних 

об’єктів та вивчати техніку як єдину систему разом з її елементами, а також сформувати у 

учнів загальну уяву про техніку,систематизувати ці знання при вивченні окремих технічних 

об’єктів. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПОЛІТЕХНИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ 

Резюме  

В статье обоснована и приведена модель  методики,которая связана с 

систематизацией политехнических знаний, с использованием математического 

моделирования и ТРИЗ,которые помогают лучше описать технологические процессы 

обработки деталей, структуру технических обьектов та изучать технику как единую систему 

вместе с ее элементами,а также сформировать у учеников общее представление про технику  

,систематизировать эти знания при изучении отдельных технических обьектов. 

Ключевые слова: систематизація, политехнические знания, методика.                                                                                                      

Mark Weintraub  

TECHNICAL APPROACH FOR ORGANIZATION TECHNICAL KNOWLEDGE 

Summary 

The article justifies and provides a model methodology that is associated with the systematization of 

knowledge polytechnics, using mathematical modeling and of theory of invention in teaching to 

help you better describe the processes of processing components, the structure of technical objects 

that explore technology as a single system with its elements and to develop pupils' general idea 

about the technique, organize this knowledge in the study of individual technical objects. 

Keywords: ordering, engineering knowledge, technique. 

 


