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Івахно Олена Миколаївна – викладач
ДНЗ "Одеський професійний ліцей
будівництва та архітектури"

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
НА ТЕМУ:
"Впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці
кваліфікованих робітників на уроках української мови"
(з досвіду роботи )
Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей будівництва та
архітектури" є державним професійно-технічним навчальним закладом другого
атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійнотехнічної та повної загальної середньої освіти. Ліцей здійснює підготовку робітників
високого рівня кваліфікації, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних
закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти.
При вирішенні професійних завдань спеціаліст все частіше зустрічається з
необхідністю володіти та вміло використовувати знання, які виходять за межі вузької
спеціалізації – знання із різних галузей науки, психології тощо. Проте потребує суттєвого
коригування методика впровадження міжпредметних зв'язків, яка нині хоч і широко
використовується, але все ж таки допускає ізольоване викладання гуманітарних та
спеціальних дисциплін. Невирішеним залишається питання міжпредметних зв'язків у процесі
вивчення української мови (за професійним спрямуванням) у професійно-технічних
навчальних закладах.
Ізольованість української мови та окремих циклів дисциплін згубно впливає на
становлення особистості фахівця, який володіє лише програмним матеріалом з української
мови в контексті своєї майбутньої професії. Тому перед сучасним викладачем української
мови стоїть завдання не лише підвести учнів до успішного оволодіння програмним
матеріалом, а й навчити їх користуватися українською мовою для поповнення своїх фахових
знань.
Взаємозв'язок у вивченні предметів – природний процес, зумовлений логікою
навчання. Міжпредметні зв'язки дають можливість сформувати в учнів цілісну картину
світосприйняття. Ставиться завдання синтезувати диференційовані знання, побачити їх
цілісно, стимулювати аналітико-синтетичну діяльність учнів, а також формувати вміння
переносити знання з однієї галузі в іншу, виробити вміння аналізувати і порівнювати складні
процеси чи явища об'єктивної дійсності.
Українська мова як навчальна дисципліна певною мірою пов'язана практично з усіма
навчальними дисциплінами. Така міждисциплінарна інтеграція є умовою розвитку
пізнавальної діяльності учнів і відкриває шлях до отримання професійно значущої
інформації, а отже створює передумови для усвідомлення необхідності оволодіння
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українською мовою в даному закладі, що є важливим стимулятором підвищення інтересу до
цього предмета.
Одним із шляхів збереження та поглиблення інтересу до вивчення української мови в
ліцеї є рання спеціалізація навчальної мовленнєвої діяльності, яка є абсолютно природною
для учнів. Така рання спеціалізація навчальної діяльності полягає в тому, що учні
оволодівають умінням читати літературу зі спеціальності вже на першому курсі, а не
обмежуються текстами із загальноосвітніх дисциплін.
Готуючись до проведення інтегрованих бінарних занять, викладач повинен з'ясувати,
який обсяг знань отримають учні у процесі розв'язання поставленого завдання, який матеріал
доцільно використати в цьому випадку, чим і як його доповнити, які набуті на уроках
суміжних предметів знання треба використати, до яких узагальнень потрібно підвести учнів.
Викладач має самостійно синтезувати знання (оскільки засвоєння лише "предметних знань"
недостатньо для здійснення міжпредметних зв'язків), вичленити органічно пов'язаний
міжпредметний матеріал, визначити "питому вагу діяльності з різних предметів".
Важливо підготувати матеріальну навчально-методичну базу, організувати співпрацю
викладачів української мови та колег з профілюючих циклових комісій, викликати у учнів
зацікавленість у використанні української мови для підвищення власної компетенції при
вивченні спеціальності. Важливим є відбір та організація навчального матеріалу;
формування необхідної мовної бази, яка б стала основою для успішного читання літератури з
фаху українською мовою; формування навичок смислового сприйняття текстів при читанні
та висловленні думок українською мовою. Для реалізації цієї умови викладачі української
мови разом зі спеціалістами профілюючих циклових комісій виділяють ті теми, які є
базовими для вивчення згодом складніших предметів зі спеціальності.
При відборі навчального матеріалу перш за все необхідно враховувати професійні
знання учнів. В іншому разі відповідність рівня інформації рівню компетенції учня в галузі
знань рідною мовою не тільки перешкоджатиме розумінню тексту, а й знизить інтерес до
читання україномовної літератури зі спеціальності і спричинить негативне ставлення до
вивчення української мови в цілому. Тому з викладачами профілюючих циклових комісій
визначалися найбільш актуальні та цікаві для даного етапу навчання проблеми зі
спеціальності, з урахуванням яких складаються тематичні цикли системно пов'язаних
навчальних матеріалів українською мовою. Координація роботи з профілюючими цикловими
комісіями дає змогу виявити обсяг знань учнів з фаху і підібрати навчальний матеріал, який
відповідає рівню спеціальної підготовки учня.
Використання текстів зі спеціальності з самого початку навчання та інтеграції всіх
професійно спрямованих текстів призведе до більш якісного засвоєння учнями матеріалу. За
таких умов учень усвідомлює його значущу складову власної перспективи життя,
задовольняючи через процес навчання професійно-пізнавальні інтереси та основні
особистісні потреби. У процесі навчання учень повинен усвідомити необхідність та напрями
подальшого саморозвитку.
Як засіб реалізації міжпредметних зв'язків у співпраці з викладачами спеціальних
дисциплін були проведені інтегровані бінарні уроки. Підготовка до занять передбачала
сумісне написання методичних розробок, визначення мети заняття кожним викладачем,
вибір послідовності основних етапів, розподіл часу, визначення методів контролю
самостійної, аудиторної та позааудиторної роботи учнів, залучення їх до творчо-пошукової
роботи.
Для учнів були підготовлені та розтиражовані матеріали для самостійної роботи, з
якими вони могли ознайомитися в кабінеті чи в читальному залі бібліотеки. Ці завдання
передбачали навчання читання професійно орієнтованих текстів самостійно.
Вихідний рівень знань на інтегрованих бінарних заняттях перевіряється шляхом
фронтального, індивідуального усного опитування та тестів, складених з урахуванням
міждисциплінарної інтеграції.
Основний етап заняття – це професійний тренінг – відпрацювання вмінь отримувати
необхідну інформацію з текстів, формування критичного мислення (аналіз, узагальнення
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отриманих даних) під контролем обох дисциплін. На завершальному етапі контроль знань
проводиться шляхом вирішення проблемно-орієнтованих задач, узагальнення, конкретизації
теоретичного матеріалу та практичних навичок з використанням між предметної інтеграції,
вміння оперувати отриманою інформацією для вирішення комунікативних задач.
Отже, проведення інтегрованих бінарних занять – це співпраця викладачів та учнів,
міжособистісна взаємодія та діалогічне спілкування, що спрямоване на осмислену та
продуктивну діяльність у формуванні професійної моделі спеціаліста.
1. Теоретичні основи реалізації міжпредметних зв’язків у навчанні фахових технічних
дисциплін
1.1 Роль міжпредметних зв’язків у навчальному процесі професійно-технічного
навчального закладу
У наш час розвиток науки та техніки привело до корінних змін у взаємозв’язку науки
та виробництва, наука стає безпосередньою виробничою силою. Знання різних галузей не
являються тепер ізольованими, вони стають найбільш дієвими при зв’язку між науками.
Зв’язок між учбовими предметами являється відображенням зв’язку між відповідними
науками, кожна з яких в своїй галузі вивчає єдиний об’єктивно існуючий матеріальний світ.
У цьому випадку здійснення зв’язків між навчальними предметами відіграє дуже важливу
роль в гармонічному розвитку учнів, в створенні в них цілісного, наукового, діалектикоматеріалістичного світогляду.
Необхідність міжпредметних зв’язків обговорюється дидактичними принципами
навчання. Так принцип міцності засвоєння знань дозволяє стверджувати, що формування
вмінь і навичок буде краще відбуватися при умові добре діючих міжпредметних зв’язків.
В процесі реалізації міжпредметних зв’язків в учнів розширяється загальний
політехнічний кругозір, розвивається логічне мислення, активізується увага, росте
зацікавленість до вивчаємих предметів.
Міжпредметні зв’язки на уроках української мови дозволяють розкрити природньонаукові основи знаряддя праці і основні операції, а також організаційно-економічні
принципи і суспільну значущість трудової діяльності; вони поглиблюють теми, що
вивчаються на уроках спеціальних дисциплін, конкретизують, роблять більш дієвими знання
учнів; формують свідоме творче відношення до технічних знань та знань з української мови.
Без міжпредметних зв’язків неможливо вирішити сучасні завдання реформи
професійної школи, яка вимагає об’єднання загального і професійного навчання, зміцнення
зв’язку навчання з патріотичною та національними темами. Міжпредметні зв’язки, як і будьякий принцип навчання, має властивість всезагальності, реалізується в кожному
навчальному предметі. Необхідність і доцільність міжпредметних зв’язків підтверджується
передовим педагогічним досвідом вчителів і багаточисельними загальнопедагогічними і
методичними дослідженнями .
Сучасні професійні програми професійно-технічних закладів в значній мірі
відображають системний науковий підхід до вивчення об’єктів, предметів, процесів і явищ
природи, суспільства, виробництва. Але існуючий предметний принцип розподілу знань не
дозволяє повністю реалізувати системний підхід у навчанні, не порушуючи меж навчальних
предметів.
Навчання у сучасній професійній школі реалізується як цілісний навчально-виховний
процес, що має загальну структуру і функції, які відображають взаємодію викладання і
навчання. Міжпредметні зв’язки сприяють реалізації всіх функцій навчання: освітньої,
розвиваючої і виховної. Ці функції здійснюються у взаємозв’язку і взаємодоповнюють один
одного. Єдність функцій є результат цілеспрямованого процесу навчання як навчальновиховної системи.
Міжпредметні зв’язки як самостійний принцип визначають цільову спрямованість
всіх компонентів процесу навчання (його завдання, змісту, форм, методів, засобів,
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результатів) на вирішення завдань формування системи знань про природу, суспільство і
працю, світогляд спеціаліста.
Таким чином міжпредметні зв’язки в погодженій колективній, груповій чи
індивідуальній роботі педагогів стають принципом конструювання дидактичної системи.
Така система може мати локальний характер, обмежуючись межами однієї навчальної теми,
охоплювати декілька навчальних тем, пов’язаних загальними для ряду предметів провідними
ідеями, об’єднувати групу навчальних курсів, що вирішують комплексну міжпредметну
проблему.
Збагачення навчальної і трудової діяльності учнів на основі міжпредметних зв’язків
відбувається особливо інтенсивно, коли вчителі здійснюють різноманітні види цих зв’язків в
комплексі .
1.2 Методологічні вимоги до здійснення міжпредметних зв’язків
Підґрунтям міжпредметних зв'язків є взаємозв'язок загального, політехнічного і
професійного утворення. Ця єдність досягається шляхом посилення міжпредметних зв'язків з
предметами суспільно-гуманітарного циклу, формування політехнічних знань на базі уроків
з української мови . Виникає тенденція створення інтегрованих курсів.
Аналіз розвитку ідеї міжпредметних зв'язків у педагогіці нашої країни й інших країн
дозволяє виділити обумовлені методологією вихідні вимоги до їх здійснення:
1) міжпредметні зв'язки повинні бути спрямовані на досягнення всебічного розвитку
особистості учня в умовах стійкої системи предметного навчання і сприяти посиленню
взаємозв'язку утворення, розвитку і виховання;
2) між предметні зв'язки необхідно включати в навчання у всіх типах шкіл і на всіх
ступінях навчання, підкоряючи їх принципам науковості, систематичності навчання і його
зв'язку з працею;
3) необхідна координація навчальних програм на основі інтеграції, комплексування
предметних знань відповідно до ведучих загальнонаукових ідей.
Пошук форм і методів інтеграції навчальних предметів у прагматичних цілях - один з
ведучих напрямків досліджень дидактів. У "Міжнародному центрі педагогічних досліджень"
у м. Севру (Франція) створена спеціальна дослідницька група по розвитку
міждисциплінарних зв'язків. Рішення питання нею зводиться, як правило, до побудови
інтегрованих курсів ("Соціально-економічні науки", "Гуманітарні науки"), що включають
"надійні" знання, потрібні учню, щоб усвідомлено здійснювати свої права й обов'язки
людини і громадянина.
Загальні структурні елементи навчальних предметів створюють об'єктивні основи
комплексного здійснення міжпредметних зв'язків у навчанні:
1) наукові об'єкти вивчення, факти;
2) поняття, закони, теорії;
3) світоглядні ідеї;
4) історичні проблеми і шляхи науки;
5) методологічні основи і методи науки;
6) узагальнені способи пізнання;
7) специфічні уміння і навички;
8) мова науки;
9) виховні аспекти знань .
Сучасна дидактика виходить із принципу цілісного відображення науки в змісті
навчання: як системи знань, як діяльності, у єдності теорії і методу, і як системи її відносин з
іншими формами суспільної свідомості і практики. Наука – це і результат пізнання, і
діяльність по придбанню нових знань, навчальний предмет – це єдність знань, методів і
відносин, що формуються в учнів у процесі вивчення визначеної науки, галузі людської
діяльності. Розгляд навчального предмета на абстрактному рівні у виді узагальненої моделі
знань, як би "вийнятим", ізольованим від діяльності і процесу навчання, дозволяє
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вичленувати в ньому склад знань: про об'єкт, способи діяльності, про цінності. Підставою
даних видів знань служать наступні функції інформації (її види) у процесі сприйняття
людиною:
1)
епістемична, що розкриває сутність об'єкта, наукові знання про нього з метою показати
суб'єкту, що є даний об'єкт;
2) інструментальна, що показує, які установлені знання про об'єкт, способи пізнання;
3)
мотиваційно-оціночна, що розкриває ціннісну сутність знань про об'єкт із позицій
суспільства, світогляду вченого, потреб людини, у результаті чого суб'єкт довідається,
навіщо необхідно вивчати даний об'єкт. Кожен елемент інформаційної структури
навчального предмета, як показують дослідження проблеми, може бути об'єктивною
основою міжпредметних зв'язків у змісті навчання. У свою чергу, відбиваючи міжнаукові
ідеї, вони є і джерелом побудови змістовної структури навчального матеріалу, вносячи в
нього "міжнаукові компоненти" .
Отже, між предметні зв'язки – це особливо значимий у сучасних умовах наукової
інтеграції фактор формування змісту і структури, навчального предмета, а сама структура
навчального предмета служить одним з об'єктивних джерел різноманіття їхніх видів і
функцій.
У традиційному розподілі наук на гуманітарні, природні, технічні відбиті об'єктнопредметні відносини між ними. Такий поділ закріплений у циклах навчальних предметів, що
згруповані по спільності об'єктів вивчення – суспільство, природа, праця. При цьому
виникають внутрішньоциклові і міжциклові зв'язки, що систематизують знання й уміння
учнів навколо загальних об'єктів пізнання.
Об'єктно-предметна лінія міжпредметних зв'язків у предметній системі навчання
предметів пізнання. Представлення про синтетичний, учбово-пізнавальний характер
діяльності учня виникло в процесі переходу дослідників від вивчення зовнішньої, існуючої
незалежно від учня як суб'єкта діяльності, сторони навчання (його змісту, методів, форм
організації) до вивчення внутрішніх, змістовно-операційних і мотиваційних процесів. При
цьому дослідники виходять з положення Л.С.Виготського про те, що психічні новотвори
складаються в якісних змінах і в особистості й у діяльності дитини. У рішенні питання про
морфологічну структуру навчальної діяльності як дидактичній основі міжпредметних
зв'язків важливо спиратися на положення про єдність свідомості і діяльності і відповідності
способів дій змісту знань учнів. Багатство змісту навчального предмета, його складна
структура обумовлюють і багатогранність навчальної діяльності. Базисні компоненти
навчальної діяльності, як показує аналіз, визначаються пізнавальним, практичним і ціннісноорієнтаційним її характером, зв'язаним із засвоєнням відповідних видів знань, представлених
в інформаційній структурі навчального предмета .
Пізнавальна діяльність націлена на перетворення образів (понять, теорій, законів)
об'єктів реального світу, що раніше склалися у свідомості учня, що досягається в процесі
засвоєння нових знань і способів їхнього одержання. Оперування знаннями при цьому
відбувається у внутрішньому плані, і пізнавальна діяльність учня носить теоретичний
характер. Міжпредметні зв'язки по лінії пізнавальної діяльності укладені в рішенні на уроках
по різних навчальних предметах однотипних пізнавальних задач, націлених на засвоєння
аналогічних по своїй структурі знань (теорій, законів, понять і ін.). Пізнавальні уміння, що
здобуваються учнями, під впливом міжпредметних зв'язків стають узагальненими,
загальнопредметними і міжпредметними.
Практична діяльність учнів – це вивчення і перетворення реальних об'єктів шляхом
застосування наукових знань з метою одержання нових фактів, емпіричних чи висновків
упредметнених продуктів діяльності. Практична діяльність учнів реалізується в конкретних
формах:
трудова,
фізична,
конструктивно-технічна,
розрахунково-вимірювальна,
обчислювальна, експериментальна, образотворча, мовна. Здійснюючи практичну діяльність,
учні засвоюють правила дій, алгоритми операцій і відповідні уміння і навички. "Ціннісноорієнтаційна" – це оцінна діяльність учнів. Вона відбувається в процесі засвоєння ціннісних
аспектів знань, світоглядних ідей, зв'язків між наукою й ідеологією, що служать орієнтирами
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в навчальній діяльності учнів при навчанні всім навчальним предметам. Навчальна
діяльність також має специфічні прийоми навчальної роботи, формує уміння самостійної
роботи з книгою, необхідні для самоосвіти, а також створює джерела міжпредметних зв'язків
по лінії загальнонавчальних умінь – організаційно-пізнавальних, бібліографічних і інших .
Дослідження в області формування вмінь учнів на основі міжпредметних зв'язків
знайшли взаємодію загальних, особливих і одиничних компонентів дій в умінні різного рівня
узагальненості. Міжпредметність умінь (і знань) – це їхня функціональна якість, що
здобувається в процесі переносу й узагальнення способів дій з різних навчальних предметів.
Міжпредметність як якість знань і умінь відбиває їхній генезис, походження в процесі
наукової інтеграції, породження нових знань і методів на стику різних наук. Міжпредметні
уміння – це здатність учня встановлювати і засвоювати зв'язку в процесі переносу й
узагальнення знань і умінь із суміжних предметів. Таким чином, навчальний предмет і
навчальна діяльність є дидактичними основами визначення міжпредметних зв'язків саме
тому, що вони як системні об'єкти процесу навчання являють собою єдність загального й
особливого. Спільність структурних компонентів навчальних предметів і навчальної
діяльності служить джерелом межпредметных зв'язків у процесі навчання. Порівняння
основних видів знань у структурі навчального предмета й у структурі навчальної діяльності
учнів виявляє їхню визначену аналогію. Тому міжпредметні зв'язки в навчанні можуть
здійснюватися в наступних основних напрямках:
1) формування необхідних для становлення світогляду учня систем понять з опорою на
наукові факти, теорії, закони, ідеї, загальні для суміжних наукових областей;
2) формування загальних для суміжних предметів умінь, і в першу чергу елементарних, на
яких базуються більш складні методи засвоєння ідейних зв'язків між предметами ;
3) формування на базі узагальнених знань і умінь вірного оцінного відношення до
предметних знань, у чому особливе значення мають міжциклові зв'язки і світоглядні
навчальні проблеми;
1.2 Сутність поняття "міжпредметні зв’язки" та їх функції
Підвищення рівня успішності в школі спирається на комплексне використання в
навчанні міжпредметних зв'язків. Це є одним із критеріїв добору і координації навчального
матеріалу в програмах загальноосвітніх предметів. Взаємне узгодження й інтеграція видів
знань і умінь, що відбиті в нових програмах, стало можливим завдяки численним
дослідженням конкретних взаємозв'язків між предметами усередині циклів. Освітні функції
міжпредметних зв'язків гуманітарних предметів націлені на формування цілісної системи
знань учн.
Не варто знижувати роль виховних функції міжпредметних зв'язків. Аналіз
досліджень показав, що підвищення освітнього рівня навчання за допомогою міжпредметних
зв'язків підсилює його функції, що виховують. Очевидно, що інтегрування і координація
змісту навчальних предметів закладають міцний фундамент наукового світорозуміння.
Міжпредметні зв'язки розглядаються як один зі шляхів розвиваючого навчання, що
веде до формування якісно нових утворень у навчальній діяльності школярів –
міжпредметних понять і міжпредметних умінь.
Розвиваючі функції міжпредметних зв'язків впливають на розвиток самостійності,
пізнавальної активності й інтересів учнів. Аналіз розвиваючих функцій зв'язаний з
вивченням діяльності. Серед загальних (міжпредметних) видів діяльності розглядаються
мовна, вимірювально-розрахункова, творча й ін. Цей напрямок одержав розвиток у
дослідженнях, предметом яких виступили узагальнені уміння, що характеризують визначені
види діяльності, загальні для ряду предметів. Розкрито можливості формування комплексу
умінь творчої діяльності при здійсненні міжпредметних зв'язків. Для багатьох досліджень по
проблемі міжпредметних зв'язків виявляється типовим застосування пошукових методів
навчання, проблемно-пізнавальних задач, елементів дослідження. Це природно, оскільки такі
методи забезпечують необхідні для формування системи знань і пізнавальних умінь
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психолого-педагогічні умови - їхній перенос і узагальнення в навчальній діяльності учня,
розвиток його розумової активності .
Дослідження виходять зі спільності понять (складу знань), видів діяльності й умінь
(мовних, розумових, образотворчих і ін.) у різних навчальних предметах. Це створює
об'єктивну основу для здійснення різнобічних міжпредметних зв'язків у єдності їхніх
освітніх, розвиваючих і функцій, що виховують.
Міжпредметні зв'язки - це складний компонент, що вимагає дотримання принципів
науковості, систематичності, свідомості.
Міжпредметні зв'язки підсилюють взаємодію всіх дидактичних принципів у
реальному процесі навчання. Функціонуючи як самостійний принцип, вони можуть
визначати цільову спрямованість всіх інших принципів, підкоряючи їх рішенню головної
задачі - формуванню наукового світогляду, цілісної системи знань про природу і суспільство.
І тоді наочність, систематичність, індивідуальний підхід, колективність, зв'язок із
практикою, активізація навчання стають засобами реалізації міжпредметних зв'язків у
побудованій на їх основі дидактичній системі.
Саме в ролі самостійного принципу ідея міжпредметних зв'язків виконує свою
організуючу роль: впливає на побудову програм, структуру навчального матеріалу,
підручників, на добір методів і форм навчання. У задачах навчання необхідно відбивати
застосування, розвиток, закріплення й узагальнення знань і умінь, отриманих учнями при
вивченні інших предметів. У змісті навчального матеріалу важливо виділити питання,
вивчення яких вимагає опори на раніше засвоєні (з інших предметів) знання, а також
питання, що одержать розвиток у наступному навчанні новим дисциплінам. Необхідно в
кожній навчальній темі відокремити спеціальні для предмета і більш широкі, загальні для
ряду предметів, поняття, розвиток яких здійснюється за допомогою міжпредметних зв'язків.
Велике виховне значення має визначення світоглядних висновків, що можуть бути зроблені
на основі міжпредметних в'язків.
У методи навчання міжпредметні зв'язки вносять постійний елемент застосування
знань, отриманих в інших курсах. Це активізує мислення учнів, спонукує їх до аналізу,
синтезу й узагальненню знань, що відносяться до різних наук. Принцип міжпредметних
зв'язків націлює на формулювання проблеми, питань, завдань для учнів, що орієнтують на
застосування і синтез знань і умінь з різних предметів. Систематичне використання
міжпредметних зв'язків створює можливості широко користатися дидактичними матеріалами
і засобами наочності (підручниками, таблицями, приладами, картами, діафільмами,
кінофільмами), що відносяться до одного навчального предмета, при вивченні інших
дисциплін. В організації навчання виникає потреба в комплексних формах - узагальнюючих
уроках, семінарах, екскурсіях, конференціях, що мають міжпредметний зміст. Такі форми
зв'язані з колективним рішенням міжпредметних навчальних проблем у сполученні з
індивідуальними завданнями, що відповідають пізнавальним інтересам учнів. Міжпредметні
зв'язки вимагають координації діяльності вчителів, вивчення навчальних програм по
родинних предметах, взаїмовідвідування уроків.
Таким чином, міжпредметні зв'язки усебічно впливають на процес навчання - від
постановки задач до його організації і результатів. Їм властиві методологічні, формуючі
(освітні, розвиваючі, що виховують) і конструктивні (системоутворюючі) функції в
предметній системі навчання. Поліфункціональність міжпредметних зв'язків визначає
неоднозначність їхнього понятійного трактування. Найбільш повна реалізація можливостей
міжпредметних зв'язків, прояв усіх їхніх функцій у єдності досягаються, коли міжпредметні
зв'язки функціонують у процесі навчання як самостійний принцип побудови локальних
дидактичних систем .
Виділено і лексичний аспект міжпредметних зв'язків , що здобуває усе велику
значимість у міру розвитку самих взаємозв'язків навчальних предметів, оскільки під впливом
інтеграції наук невпинно росте запас нових слів, термінів, їхніх нових значеннєвих значень.
Отже, вибудовуючи модель класифікації міжпредметних зв'язків, необхідно спиратися на три
системних підстави: інформаційна структура навчального предмета, морфологічна структура
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навчальної діяльності, організаційно-методичні елементи процесу навчання. Розгляд
міжпредметних зв'язків з позицій цілісності процесу навчання показує, що вони
функціонують на рівні трьох взаємозалежних типів:
1) змістовно-інформаційних,
2) операційно-діяльнісних,
3) організаційно-методичних.
2. Розробка методики впровадження між предметних зв’язків на уроках української
мови
Мета навчання учнів в професійно-технічних навчальних закладах передбачає
вирішення таких основних завдань :
- підготовка свідомих, високоосвічених кваліфікованих робітників, що досконально
володіють професійною майстерністю, глибокими і міцними знаннями наукових основ
виробництва, сучасним техніко-економічним мисленням, комп’ютерною грамотністю,
здібних як до фізичної, так і до розумової праці, до активної діяльності , здібних успішно
засвоювати нову техніку та технологію та застосовувати її на практиці;
- виховання активних громадян, творчим ставленням до праці, високими моральними
якостями, дисциплінованістю і організованістю, культурою .
Важливе значення в навчально-виховному процесі в сьогоднішніх умовах набуває
людський (психологічний) фактор, високий рівень свідомості учнів щодо засвоєння фахових
знань. Тому в процесі викладання спеціальних предметів і виробничого навчання викладачі і
майстри виробничого навчання повинні розвивати в учнів технічне, економічне та образне
мислення, формувати навики продуктивної праці, планування та самоконтролю. Викладення
навчального матеріалу необхідно будувати на основі знань загальноосвітніх предметів.
Слід зауважити, що міжпредметні зв’язки здійснюються в двох напрямах. Для
загальноосвітніх предметів – це конкретизація основних наукових положень, залучення
фактичного матеріалу, використання завдань з професійним змістом, що дає змогу органічно
поєднати загальноосвітню і професійну підготовку в єдиний навчально-виховний процес.
Стосовно загальноосвітньої підготовки цей зв'язок можна охарактеризувати як професійну
спрямованість загальноосвітніх предметів. Для спеціальних предметів – це передусім
пояснення, обґрунтування практичних явищ науковими положеннями, фактами, законами.
Питання реалізації міжпредметних зв’язків надто важливі, тому вони повинні бути
предметом постійної уваги не лише викладачів, а й інших інженерно-педагогічних
працівників.
Робота з реалізації професійної спрямованості загальноосвітніх предметів в ДНЗ
"Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури" здійснюється за такими
напрямками:
♦ у річному плані засідань педагогічних рад обов’язково висвітлюється питання
міжпредметних зв’язків;
♦ проведення спільних засідань методичних комісій суспільно-гуманітарних
дисциплін, природничо-математичних дисциплін та методичних комісій професійної
підготовки, на яких проводять взаємне навчання викладачі загальноосвітніх і спеціальних
предметів з тем, де встановлено міжпредметні зв’язки;
♦ на засіданнях методичних комісій суспільно-гуманітарних дисциплін, природничоматематичних дисциплін коректуємо навчальні плани, плани уроків з урахуванням професій,
які готуємо;
♦ на інструктивно-методичних нарадах відбувається обмін досвідом з даної теми;
♦ засідання "Школи молодого викладача" проходить у вигляді семінарів, де беруть
участь досвідчені викладачі загальноосвітніх та спеціальних предметів, а також майстри
виробничого навчання;
♦ професійну спрямованість загальноосвітніх предметів яскраво видно як на
відкритих уроках, так і на "звичайних" уроках у всіх викладачів.
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Організація навчально-виховного процесу спрямована на впровадження нових
педагогічних, виробничих та комп’ютерних технологій. Із сучасними педагогічними
технологіями викладачі мають змогу ознайомитися на курсах підвищення кваліфікації,
обласних методичних секціях, з періодичної преси, яка є в достатній кількості в даному
закладі. Всі викладачі пройшли курси за освітньою програмою "Intel .Навчання для
майбутнього", яка направлена на ефективне використання інформаційно-комунікаційних
технологій у навчальному процесі. Для безпосереднього ознайомлення з виробничим
процесом проводиться стажування викладачів загальноосвітніх предметів на підприємствахзамовниках кадрів.
Проаналізовані та узагальнені матеріали стажування використовуються для посилення
професійної спрямованості викладання, встановлення міжпредметних зв’язків, розробки між
предметних комплексних завдань, задач професійного змісту, лексичних вправ, складання
диктантів, творчих та індивідуальних завдань із введенням виробничої та спеціальної
термінології. Ліцей має ще досить незначний досвід організації навчального процесу на
основі принципу професійної спрямованості, забезпечення інтеграції змісту загальної
середньої освіти з професійною підготовкою. Одним з головних завдань, яке повинен
ставити перед собою викладач професійно-технічного навчального закладу, - дати учням
глибокі та міцні знання, засобами свого предмета розкрити красу їхньої майбутньої професії.
Викладачі загальноосвітніх предметів приділяють велику увагу професійній направленості
предметів загальноосвітнього циклу.
2.1.

Практична реалізація міжпредметних зв'язків на уроках української мови

Важливим засобом підготовки робітників є гуманітарні предмети, які не тільки
збагачують знання, вміння і навички, а й формують морально-етичні якості майбутніх
робітників. Власний досвід роботи в професійно-технічному навчальному закладі показує,
що не можна обмежуватися тільки програмовим матеріалом з підручника, не пов’язуючи
його з життям та іншими предметами. А для учнів ліцею особливо важливо провести
взаємозв’язок із спецпредметами, тобто з їхньою майбутньою професією.
На власних уроках української мови та літератури постійно звертаюся до вправ та
завдань, які мають професійну спрямованість і допоможуть учням оволодіти термінологією
майбутньої спеціальності. Виконуючи різні види робіт (словникові диктанти, творимініатюри на виробничі теми, творчі роботи, диктанти, складання діалогів на професійну
тематику та ін.), в учнів посилюється інтерес до обраної професії.
Завдання з професійною спрямованістю, які використовуються на уроках української
мови
Завдання для учнів, які навчаються за професією "Кравець"
1.Визначте способи творення слів: моделювання, виточка, нагрудний, плечовий, шаблонний,
горловина.
2. Випишіть із словника значення слів: виточка, кокетка, рельєфи, складки, драпування,
ахроматичні кольори.
3. Доберіть до поданих залежних слів головні: похідні, овальні, фігурні, бантові,
асиметричне, індивідуальне.
4. Доберіть до поданих головних залежні слова: силует, лінії, стиль, модельєри, композиція,
спідниця.
5. Визначте тип зв’язку у словосполученнях: кольорова гама, домашній одяг, моделювання
виробів, дотримуватися силуетів, сукня із тканини.
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6. Зробіть синтаксичний розбір речень.
Основою сучасної моди є класичний костюм, створений на основі англійського. Змінюючись
відповідно до вимог моди, класичний костюм і сьогодні відзначається практичністю крою,
добротністю матеріалу, простотою і зручністю. Він став невід’ємною частиною гардеробу
ділової жінки.
7. Складіть діалог на тему: "Кравець і замовник", де замовник хоче пошити модель одягу, яка
не відповідає його фігурі.
8. Напишіть твір на тему : "Сучасна мода".
9.Визначте, якою частиною мови є наведені слова: моделювання, швейні, створення, статура,
фактура, модельєр, з’єднати, запрасований, розширення.
Завдання для учнів, які навчаються за професією "Кухар, кондитер"
1.Складіть речення з поданими словами: зрази, електросковорода, тушкувати, квашення,
напівфабрикати, вибивати.
2. Запишіть числівники словами: нарізають під кутом 30o; рослинні олії містять 99,9% жиру ,
0,1% води; сир 9% жирності; вихід готової страви – 1000 грам; 3-4 скибочки на порцію
масою 30-40 грам; нарізають плоскими шматочками 1,5-2 см завтовшки.
3. Поставте розділові знаки у таких реченнях: Гречану або рисову кашу з’єднують з
пасерованою цибулею вареними подрібненими яйцями меленим перцем зеленю петрушки
або кропу і добре перемішують. При тепловій обробці жир птиці розтоплюється і просочує
м’язову тканину завдяки чому м'ясо стає соковитим поліпшується його смак.
4. Складіть діалог на тему: "Кухар і відвідувач", в якому кухар ділиться рецептом страви, яка
сподобалась відвідувачу.
5. Напишіть твір на тему "Українська національна кухня":
6. Знайдіть "зайве" слово:
Для борщу: буряк можна: варити, тушкувати, пасерувати, пекти, шаткувати; капусту свіжу
можна: шаткувати, нарізати, пасерувати;
цибулю ріпчасту необхідно: нарізати, шаткувати, пасерувати.
Тексти для диктантів
Для учнів, що вчаться за професією "Реставратор декоративно-художніх фарбувань;
реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів "
Софія Київська
Висока дзвіниця — як брама до раю. Небесно-блакитна і аж до неба — 76 метрів, це
вам не жарти. А вже як подасть "голос" прикрашений орнаментами 13-тонний дзвін,
відлитий в 1705 році київським майстром Афанасієм Петровичем... Не вистачає хіба
апостола Петра з традиційними ключами. Пройдеш через браму — і справді потрапляєш в
інший світ. Тут не просто тихо і затишно, тут благодатно і віє тисячолітньою історією та
Мудрістю. Адже "Софія" з грецької "мудрість".
Цей храм лише на перший погляд видається простим і зрозумілим. Після розкішного
барокового дива дзвіниці Софія Київська здається приземкуватою і трохи незграбною. Та
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варто пригадати, що перед нами застигли в камені десять століть — і незграбність
обернеться надійністю та нашаруванням історичних віх. Варто зайти досередини — і
назавжди зникне відчуття приземкуватості, бо змінювати, збільшувати простір вмів не лише
булгаківський Воланд, а й давньоруські майстри.
Чи не найбільша загадка Софії — її вік. Зовсім недавно розсипалася традиційна
гіпотеза про заснування головної київської церкви в першій половині ХІ ст. Помилився
Новгородський літописець, який зафіксував в 1017 р. наступне: "Ярослав іде до Берестя
(нині білоруський Брест). І була закладена Софія Київська". І навіть сивий Нестор був
неправий, коли датував заснування храму 1037 роком: "Заклав Ярослав місто велике Київ і
церкву Святої Софії". Відшукати правду історикам допомогли... графіті. Так-так, далекі
"предки" сучасних написів, які часом прикрашають, але найчастіше капарять наші вулиці,
паркани і стіни будинків. Виявляється, вже жителів Київської Русі доби її розквіту так і
тягнуло залишити "автограф" або малюнок на фресках церкви — хоч і було це, як і нині,
заборонено. Такий "грішок" був не лише за простими киянами, а й за князями і
митрополитами. Серед них і сам Ярослав Мудрий, і сини князя Святослав і Всеволод,
єпископ Лука Білгородський, воєвода Ставр Городятинич... Саме в такий спосіб жителі
княжого Києва скріпляли клятви, просили вищі сили про допомогу та навіть "підписували"
договори купівлі-продажу.
Найдавніше графіті віднашли лише нещодавно на фресці, що зображує св. Василя, і
датується воно 1022 р. Отже, в той час храм був не лише збудований, а й розписаний. За
Нестором, до побудови Софії залишалося ще 15 років.
Тепер можна впевнено стверджувати, що заклав митрополичий собор не Ярослав
Мудрий, а його батько, Володимир Великий .
Для учнів, що вчаться за професією "Слюсар з ремонту автомобілів "
Двигун
Основним типом двигуна сучасних автомобілів є поршневий двигун внутрішнього
згоряння. Значні поширення набули автомобілі з газотурбінним двигуном внутрішнього
згоряння. Парові автомобілі тепер майже не застосовуються. За видом палива, що
вживається для поршневих двигунів внутрішнього згоряння, розрізняють: бензинові,
газобалонні, газогенераторні, дизельні. Карбюраторні та дизельні автомобілі становлять
тепер основну частину автомобільного парку.
До дизельних автомобілів належать переважно вантажні автомобілі великої
вантажопідйомності і автобуси середньої і великої місткості. Газобалонні і газогенераторні
автомобілі працюють на місцевих видах палива.
Двигун перетворює теплову енергію палива в механічну, внаслідок чого на валу двигуна
виникає обертаючий момент. Сучасні карбюраторні автомобільні двигуни працюють за
чотиритактним робочим процесом. Розміщення циліндрів звичайно вертикальне однорядне
або V-подібне. Двигун розміщують в передній частині автомобіля по його поздовжній осі
або з боку водія. В легкових автомобілях і автобусах двигун часто розміщують в задній
частині вздовж або впоперек кузова.
Останнього часу на авторинку перспективного розвитку набули автомобіли з
електричними (акумуляторними) та гібридними двигунами.
Для учнів, що вчаться за професією "Штукатур ;лицювальник-плиточник; маляр "
Організація робочого місця опоряджувальника
Робочим місцем називають частину виробничої площі, призначену для виконання
певного обсягу трудових дій одним або кількома працівниками.
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Робочі місця можуть бути стаціонарними і пересувними. На будівництві при виконанні
опоряджувальних робіт майже немає стаціонарних робочих місць, адже робітник разом із
пристроями і матеріалами під час виконання роботи пересувається з однієї ділянки
приміщення на іншу.
На робочому місці опоряджувальника мають бути обладнання, матеріали і знаряддя
праці, потрібні для виконання опорядження, їх розміщують так, щоб під час роботи не
доводилося робити зайвих рухів. Ручний інструмент, який беруть правою рукою, має лежати
справа, а той, що беруть лівою рукою, — зліва. Якщо для роботи потрібен столик, то його
встановлюють так, щоб з цього місця можна було виконати якнайбільший обсяг роботи.
Велике значення для організації робіт має своєчасна підготовка матеріалів і поточне
забезпечення ними опоряджувальників. Тому в спеціально відведених приміщеннях
заздалегідь сортують плитки, розкроюють лінолеум, приготовляють розчини і мастики.
Підготовлені матеріали в процесі роботи ритмічно подають на робочі місця.
Під час виконання робіт обов'язково слід дотримуватися всіх правил техніки безпеки і
виробничої санітарії. Робочі місця опоряджувальників обладнують засобами зв'язку, а також
пристроями, які забезпечують нормальні гігієнічні умови (освітлення, захист від протягів
тощо).
Тексти для переказів
Для учнів, що вчаться за професією "Реставратор декоративно-художніх фарбувань;
реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів "
Хотинська фортеця
Сучасний Хотин - тихе, миле одноповерхове буковинське місто, непримітне, навіть
непоказне. Та приїздять сюди звідусіль і митці, і допитливі туристи - нескінченний людський
потік, неначе на прощу до святого місця. У деякому сенсі тут і є святиня - велична Хотинська
фортеця, яку оспівано в десятках художніх творів, в літературі, кінематографі. Нині на
території фортеці діє Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця"
поруч з яким розпочалось будівництво готельно-ресторанного комплексу "Фортеця
Гетьманів", що стане його гармонічним доповненням, і в стінах фортеці повторно оселиться
минуле завдяки експозиціям різних історичних часів та народів.
Навіть якщо зроду не бували у тутешніх місцях, щойно покажуться абриси кам'яних
мурів - переживете дежа-вю: усе - знайоме. Нічого дивного, Хотинська фортеця - заслужена
декорація численних історичних кінострічок і радянського, і українського, і російського
кінематографу. У 2003 році видатний польський режисер Єжи Гофман висловив намір
знімати у Хотині стрічку про війну 1621 року, коли українсько-польське військо зупинило
під цими стінами турецькі номади, що сунули на Європу. О, скільки славних воїнів, мудрих
полководців, подвигів, зрад та смертей бачили кремезні хотинські камені! Жаль, що камені
не можуть говорити. Хоча якщо напружити уяву ...
Минаєте рів, проходите через браму - і зупиняєтеся, вражені краєвидом. Більш ніж на
кілометр тягнуться кам'яно-земляні укріплення. Внизу, на скелястому мисі – замок з
подвір'ям, оточений товстелезним земляним валом з бастіонами. Сорокаметрові замкові
стіни прикрашає орнамент з червоної цегли - немов подільська вишиванка. Це територія так
званої Нової фортеці. Колись тут були комендантський двір, казарми, майстерні, конюшні,
бані, склади... До нашого часу збереглася лише кам'яна церква Олександра Невського,
збудована у 1835 році для російського гарнізону. Нижче храму - колишня військова школа,
зліва - руїни міна¬рету - "сувенір" від турецьких завойовників (шкода, що не лишилося й
сліду від їхніх славетних висячих садів).
Ледь чутно скрипить дерев'яний міст - єдиний шлях до фортеці, зітхає, неначе йому
сотні літ. Ні, він новинка: його відновлено у 1969-му. Та є тут і справжні "старики": пінки та
колодязь на Подвір'ї воїнів, Комендантський палац та Північна вежа на Княжому дворі.
Стіни пала-вкриті суцільним двоколірним орнаментом, "витканим" з червоної цегли та
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білокам'яних блоків, а портали і вікна оздоблено вигадливим різьбленням. За турків у ньому
розміщувалися турецькі бані, басейн та гарем. Не віриться, адже будівля не така вже й
велика.
Якщо піднятися на бойовий майданчик фортечної стіни, усе фортифікаційне
"господарство" - як на долоні.
Он - найбільша з башт, Північна, з трьома ярусами бійниць, схожих на замкові
щілини, та з шатром-пірамідою. Там - ще башти: Надбрамна, Східна, Комендантська і
Західна. З усіх є виходи на захищений триметровими кам'яними зубцями бойовий
майданчик, що тягнеться вздовж оборонної стіни. Ці мури не раз чули прокльони від тих, хто
намагався взяти їх штурмом...
А далі, бачите? То будинок старої хотинської митниці. Які багаті ярмарки проходили
тут за молдавсько¬го князювання!.. А там... А ще...
Про все б дізнатися, торкнутись кожного камінця - а раптом минуле покажеться з
несподіваного боку, раптом фортеця розкриє саме тобі якусь ніким незнану досі таїну,
раптом... Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця" - то наче
незавершений історичний роман: сюжет вже достатньо насичений подробицями, майстерно
виписані характери головних та другорядних героїв, чудово викладено атмосферу часу... Та
варто лише зайти в "Фортецю Гетьманів" - на Вас чекають герої середньовіччя: Ян
Собеський зі своєю світою, Петро Сагайдачний з хоробрими козаками, молдавські воєводи,
російські полководці, турецький Султан та Паша. Експозиції та інтер’єр фортеці перенесуть
Вас без машини часу в інші епохи, в інші культури, де Ви зможете побачити та відчути 1000
літню історію Хотинської фортеці.
Для учнів, що вчаться за професією "Слюсар з ремонту автомобілів "
Перший автомобіль в Україні
Восени 1891 року на Єкатеринську площу в Одесі виїхав невеликий відкритий екіпаж.
Єдине, що вирізняло його на фоні інших – це відсутність запряжених коней. Машина
проїхала площею кілька кіл, а потім зникла за рогом. Такою була перша поява автомобіля в
„перлині біля моря". Вона ж була першою і в Україні, і навіть в усій Російській імперії.
У диво-машині, яка з’явилася на Єкатеринській площі, сиділо двоє: шофер і сам
власник автомобіля. Ним був редактор газети "Одеський листок" Василь Васильович
Навроцький – людина, яка жваво цікавилася технічними новинками. Якось у Франції він
побачив автомобіль і відірвати погляд від нього вже не зміг: купив машину і привіз додому, в
Одесу.
Точилися дискусії з приводу того, якої ж марки був автомобіль. Довгий час
вважалося, що це був Benz. Але в 1981 році з’явилася стаття одесита І. Батищева. Він
стверджував, що в підшивках "Одеського листка" знайшов інформацію про те, що машина
називалася Panhard-Levassor. За доказ слугувало фото з цієї газети за 1906 рік. На користь і
однієї й іншої версії свідчать чимало фактів, однак і до сьогодні достеменно не відомо, що
саме за автомобіль бачили того дня одесити. Безперечним є лише той факт, що саме він і був
першим автомобілем в Україні.
Перший же справді український автомобіль з’явився у 1959 році. Це був ЗАЗ-965,
більш відомий у народі, як "горбатий запорожець". Прототипом першого українського
автомобіля був італійський FIAT 600. Запорізьке дітище отримало вітчизняний двигун з
повітряним охолодженням і потужністю 27 кінських сил. Усього, з 1960 до 1969 року, з
конвеєра ЗАЗу зійшло 322106 таких автомобілей. "Горбатий" став справжньою легендою, він
і сьогодні має величезну кількість фанатів як в Україні так і за її межами. Створюються
автоклуби власників цього справді народного автомобіля і навіть відбуваються перегони на
"горбатих запорожцях".
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Для учнів, що вчаться за професією "Штукатур ;лицювальник-плиточник; маляр "
Інструменти для виконання простої штукатурки
Для підготовки поверхонь під штукатурення, нанесення та розрівнювання
штукатурного розчину використовують відповідні ручні та механізовані інструменти.
Інструменти для підготовки поверхонь під штукатурення: молоток штукатурний, молоток
насікальний, бучарда, троянка, скарпель.
Штукатурний молоток) застосовують для прибивання дранки, дерев'яних рейок до
поверхні і насікання кам'яних поверхонь та як ударний інструмент для інших операцій.
Молоток з одного боку має бойок, а з другого - проріз для витягування цвяхів. Маса молотка
500-600 г. Для насікання кам'яних поверхонь користуються спеціальним насікальним
молотком, маса якого близько 1 кг.
Бучарда застосовується для створення шорсткості на кам'яних поверхнях при
підготовці їх під штукатурення, а також для обробки шару затверділої декоративної
штукатурки . Бучарда металева, маса її 1,2-1,5 кг. На торцевих боках зроблена насічка у
вигляді маленьких зубців пірамідальної форми. Кількість зубців різна , що дає змогу під час
обробки декоративної штукатурки одержати різну фактуру поверхні.
Троянкою розчищають та поглиблюють шви у цегляній кладці, а також насікають
бетонні і цегляні поверхні для збільшення їхньої шорсткості. Робоче лезо троянки зубчате.
Замість троянки з цією ж метою використовують скарпель або звичайне зубило.
Для механізованого насікання поверхні застосовують електричні або пневматичні
молотки та перфоратори. Штукатурний розчин на поверхню вручну наносять соколом,
штукатурною лопаткою або ковшем.
Сокіл використовують для підтримання невеликої кількості розчину на певній
відстані від поверхні під час штукатурення. Соколом можна також наносити розчин на
поверхню і ущільнювати його. Виготовляють цей інструмент з алюмінієвого листа чи
пластику. Верхня робоча поверхня сокола має бути рівною, без щілин і пошкоджень.
Штукатурна лопатка або кельма призначена для накидання розчину з сокола або
ящика на поверхню. Лопаткою можна при потребі також наносити розчин на невеликі
ділянки поверхні. Виготовляють лопатку серцеподібної форми з листової сталі завтовшки до
1 мм. До неї прикріплено дерев'яну ручку завдовжки 125 мм.
Ківш використовують для накидання з ящика на поверхню здебільшого рідких
розчинів. Його застосування значно підвищує продуктивність праці, оскільки за один рух
ковшем, залежно від його місткості, можна накинути на поверхню 0,8-1,5 л розчину.
Для розрівнювання, ущільнення і оброблення штукатурного шару застосовують
напівтерки, малку, правило і терки.
Напівтерки призначені для розрівнювання й ущільнення штукатурного шару,
нанесеного на поверхню штукатурною лопаткою, ковшем або механізованим способом.
Виготовляють їх з просоченої гарячою оліфою деревини (сосни, ялини) або алюмінію.
Дерев'яні напівтерки залежно від довжини бувають малі , середні і великі .
Правилом розрівнюють штукатурний шар. Виготовляють його з дерева або з
дерев'яної рейки, підбитої з одного боку алюмінієвим полотном. Вивірене двометрове
правило називається контрольним і застосовується для перевірки рівності опоряджених
поверхонь.
Остаточно штукатурний шар обробляють дерев'яною, гумовою або повстяною теркою, а
також гладилкою. Дерев'яні або алюмінієві кутові напівтерки використовують для
опорядження кутів. Напівтерку для опорядження внутрішнього кута називають лузговою,
зовнішнього - вусиковою. Для зручності в роботі їх роблять з двома ручками.
Завдання з професійною спрямованістю,
які використовуються на уроках української літератури
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Завдання за повістю "Кайдашева сім’я" для учнів, що вчаться за професією "Кухар"
Знайдіть уривок, в якому описується процес приготування обіду. Зачитайте його. Із
скількох страв повинен бути обід? Яка енергетична цінність обіду з двох страв?
Завдання за повістю "Кайдашева сім’я" для учнів, що вчаться за професією "Кравець"
Знайдіть уривок, в якому описується процес прядіння полотна. Зачитайте його. Чим цей
процес відрізняється від сучасного?
ВИСНОВКИ
Отже, всі уроки загальноосвітньої підготовки, які проходять в ДНЗ "Одеський
професійний ліцей будівництва та архітектури", мають професійне спрямування. Однобічна
діяльність викладачів загальноосвітньої підготовки без тісного, постійного зв’язку з
викладачами спеціальних і загально-технічних дисциплін, предметів загально-технічної та
професійно-теоретичної підготовки, майстрами виробничого навчання не дала б бажаних
результатів – підвищення якості професійної підготовки.
При здійсненні міжпредметних зв’язків в учнів розширюється кругозір, розвивається
логічне мислення, активізується увага, зростає зацікавленість до предметів, що вивчаються.
Міжпредметні зв’язки забезпечують поглиблене вивчення теоретичного матеріалу і
формування в учнів узагальнених наукових понять, допомагають їм застосовувати здобуті
знання на практиці, сприяють виробленню вміння знаходити загальні закономірності і
відмінності при розгляді різноманітних процесів. Все це підвищує ефективність навчального
процесу.
Мова, відображаючи всі сторони людської діяльності, виражає у формі мовлення
зміст усіх навчальних предметів і вимагає встановлення двобічного зв'язку. Зв'язки
української мови з іншими предметами мають велике значення. Знання міжпредметного
матеріалу, опора на нього допомагає викладачам методично правильно організувати роботу
над професійною термінологією і домагатися її засвоєння.
Викладач може поставити за мету використати міжпредметний матеріал для глибшого
усвідомлення й засвоєння мовознавчих термінів. З'ясування кожного терміна, яким
користуємося при вивченні мови, буде повнішим і цікавішим для учнів, якщо докладно
розкрити історію виникнення його.
Терміни, як правило, відображають ті чи інші уявлення про значення, форми або
функції понять, які вони називають. За характером змісту, що передає слово-термін, можна
судити про час та умови його появи в українській мові.
Вправи, побудовані на прикладах текстів різного змісту і стилю, викликають великий
інтерес в учнів, активізують їхню увагу, пробуджують емоції, вносять в урок елементи
новизни й цікавості.
Вихід за межі власне мовних фактів, залучення до вивчення мови матеріалу інших
предметів, що становить сутність інтегрованого навчання, сприяє поглибленню знань учнів,
розширює їхній світогляд, розвиває ерудицію і мовленнєву культуру.
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Методическая разработка
по предмету "Физическая культура"
на тему: "Производственная гимнастика в цикле обучения
учащихся профессионально – технического учебного заведения"
Физическая культура имеет два направления – общеоздоровительное и специальное.
Общеоздоровительное направление связано с укреплением здоровья, повышением уровня
физического развития и физической подготовленности рабочих и служащих, повышением
адаптационных возможностей организма.
Специальное направление – производственная физическая культура представляет
собой систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, формы и содержание, которых
диктуются особенностями влияния на человека условий, характера и организации труда.
Цель производственной физической культуры – способствовать укреплению здоровья
и повышению производительности труда рабочих и служащих.
Кроме общеоздоровительных, производственная физическая культура решает также
специфические задачи:
-подготовку человека к труду,
-восстановление работоспособности во время работы и после ее окончания,
-профилактику возможных влияний неблагоприятных факторов труда.
Производственная
физическая
культура
включает
четыре
относительно
самостоятельных вида.
1. Производственная гимнастика, основной задачей которой является повышение
работоспособности во время работы за счет снижения утомления, ускорения
восстановительных процессов.
2. После рабочее восстановление, способствующее ускорению восстановительных
процессов сразу после окончания рабочего дня.
3. Профилактика влияния неблагоприятных факторов труда, способствующая
повышению устойчивости организма к их воздействию.
4. Профессионально - прикладная подготовка, предусматривающая развитие или
поддержание определенного уровня физических и психических качеств, навыков, умений.
Эффективность труда человека во многом зависит от его индивидуальных
способностей к продуктивной умственной и физической работе, степени выносливости и
восстанавливаемости его организма, т.е. от его работоспособности. Доказано, что низкий
уровень работоспособности приводит к быстрому утомлению и переутомлению людей,
большому количеству ошибок, срывов в их работе, снижению их творческой активности.
Основу работоспособности любого человека, в том или ином виде деятельности,
составляет его здоровье, которое включает в себя физическую и психическую стороны.
Физическое и психическое здоровье человека зависит от образа жизни, его активности в
течении суток. Чередование умственной и физической деятельности поддерживает
работоспособность и увеличивает КПД в процессе учебы и работы.
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Цель данной методической разработки – ознакомить учащихся, мастеров
производственного обучения и преподавателей профессионально-технических учебных
заведений с основными положениями, содержанием и путями практической реализации
производственной гимнастики с учетом особенностей их профессиональной
деятельности.
1. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ С
УЧЕТОМ ХАРАКТЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Основная задача производственной гимнастики – повышение профессиональной
работоспособности учащихся за счет выполнения специально подобранных физических
упражнений, способствующих подготовке организма к выполнению определенных
трудовых действий, операций, а также восстановлению работоспособности в процессе
труда, снижению утомления. Занятия производственной гимнастики повышают общую
культуру движений, увеличивают двигательные возможности людей.
Одним из основных условий сохранения высокой профессиональной
работоспособности является переключение деятельности. Таким переключающим
моментом и является производственная гимнастика. Его научной основой является
открытый И.М. Сеченовым эффект активного отдыха и сформулированные И.П.
Павловым условия сохранения оптимальной работоспособности, одним из которых
является закономерная смена процессов возбуждения и торможения в центральной
нервной системе. Чередование деятельности различных мышечных групп и их нервных
центров во время работы и в процессе активного отдыха создает условия для смены
нервных процессов, что способствует повышению работоспособности.
В течение рабочего дня учащемуся часто приходится выполнять одни и те же
операции и движения помногу раз. Это связано с продолжительным возбуждением одних
и тех же нервных центров коры больших полушарий головного мозга. Трудовые действия
– это сложная система условных рефлексов, повторяющихся в определенной
последовательности и направленных на достижение определенного результата.
Многократные повторения приводят к образованию так называемого рабочего
динамического стереотипа. Когда он характеризуется большой точностью и
экономичностью движений, высокой координированностью всех систем организма,
отмечается период оптимальной высокой работоспособности. При наступлении
утомления происходит рассогласование в деятельности различных функциональных
систем и нарушение рабочего динамического стереотипа, что выражается в снижении
работоспособности.
Работоспособность учащегося на протяжении рабочего дня не остается
постоянной. В начале дня происходят настройка всех функций и систем организма на
трудовой ритм, идет процесс врабатывания, что приводит к постепенному повышению
работоспособности. Достигнув оптимального уровня, она в течении некоторого времени
бывает достаточно высокой, а затем, по мере наступления утомления, начинает
снижаться. Такой характер изменения работоспособности в течении рабочего дня
отмечается дважды: до обеденного перерыва и после него.
Для борьбы с утомлением и поддержания высокой работоспособности необходимо
периодически, через определенные промежутки времени, прерывать работу и заполнять
эти перерывы специально подобранными физическими упражнениями. Тем самым
создаются условия для переключения деятельности.
Производственная гимнастика имеет четыре основные формы: вводная
гимнастика, физкультурная пауза, физкультурные минутки, микропаузы активного
отдыха.
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Вводная гимнастика. Она помогает сократить период врабатывания благодаря
ускорению протекания биологических процессов и настройке организма на предстоящий
вид деятельности. Использование специально подобранных физических упражнений
позволяет период врабатывания сократить примерно на половину. Вводная гимнастика
дает возможность также продлить время оптимальной работоспособности. Комплекс
вводной гимнастики состоит из 6-8 упражнений, выполняемых в течение 5-7 минут в
начале рабочего дня. Комплексы вводной гимнастики, предназначенные для разных
специальностей, отличаются характером упражнений, а также распределением нагрузки в
процессе занятия.
Для специалистов, занятых трудом средней физической тяжести с четким
двигательным стереотипом (портные, вышивальщики, мастера маникюра, педикюра), в
их комплекс вводной гимнастики входят динамические широкоамплитудные упражнения
для групп мышц, которые не нагружены во время работы. Максимум нагрузки должен
приходится на 4-ое упражнение, то есть на середину комплекса. Необходимо также
включать специальные упражнения, имеющие профилактическую направленность,
укрепляющие мышцы свода стопы. Выполнение работы в положении наклона туловища
вперед может привести к искривлению позвоночника, поэтому необходимо включать
специальные упражнения, улучшающие осанку и препятствующие появлению "круглой
спины".
В конце вводной гимнастики выполняются упражнения, которые позволяют лучше
подготовиться к началу рабочего процесса. Они могут быть схожими по структуре или
ритму с рабочими движениями, в некоторой степени имитировать их. Необходимо
включить упражнения на разминание мышц кисти. Для операторов компьютерного
набора, бухгалтерам, офисным работникам необходимы движения сложные по
координационной структуре, чтобы помочь сконцентрировать внимание на сложной
умственной работе.
Физкультурная пауза. Она проводится для снижения утомления в процессе
труда. Она состоит из 5-7 упражнений и проводится в течение 5-7 минут в период
начинающегося утомления. Время включения ее в режим рабочего дня зависит от вида
деятельности и особенностей динамики профессиональной работоспособности.
Например, для операторов компьютерного набора; конторским (офисным) служащим
(бухгалтерия) ее можно проводить не раньше чем через 3 часа после начала работы.
С учетом физической тяжести и умственной напряженности труда специалисты
поделены на группы. Для каждой из них разработаны примерные типовые схемы
упражнений.
В схемах типовых комплексов для различных групп имеются некоторые общие
моменты. Так как первой естественной потребностью организма при утомлении является
желание потянуться, глубоко подышать, выпрямить спину, развернуть плечи, поэтому в
начале физкультурной паузы для всех групп профессий предлагается упражнение в
потягивании, которое выполняется в медленном темпе, с глубоким дыханием.
После физкультурной паузы рабочий процесс возобновляется, поэтому
необходимо создать наиболее благоприятные условия для перехода от выполнения
физических упражнений к продолжению работы. Исследования показали, что наилучшим
образом это удается сделать при помощи упражнений, сосредоточивающих внимание.
Общим моментом для всех групп является: использование в середине комплекса
упражнений общего воздействия, которые дают наибольшую физическую нагрузку на
организм. Это оправдано физиологически и с точки зрения педагогики, так как первые
три упражнения постепенно подготавливают организм к выполнению нагрузки, а все
последующие дают возможность снизить физическую нагрузку до такого уровня, чтобы
человек мог приступить к продолжению работы в наиболее благоприятном состоянии.
Все остальные упражнения подбираются в соответствии с особенностями труда и его
условий, характера утомления, его локализации и т.д.
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Классификация профессий и схемы комплексов физкультурных пауз для них
выглядит следующим образом:
1 группа. Профессия "Оператор компьютерного набора; конторский (офисный)
служащий (бухгалтерия)", т.е. профессии связанные с умственным трудом, требующим
большого напряжения центральной нервной системы, как правило малоподвижные.
Для них физкультурная пауза состоит из разнообразных физических упражнений
с широкой амплитудой движений. Кроме непосредственного влияния на повышение
профессиональной работоспособности, они способствуют общему укреплению
организма, улучшению деятельности системы кровообращения. В физкультурную паузу
входят упражнения для укрепления мышц ног, которые создают благоприятные условия
для кровоснабжения тканей всего организма, в том числе и головного мозга,
ликвидируют застой крови в области нижних конечностей и малого таза. Обязательно
есть упражнения, улучшающие осанку и способствующие глубокому дыханию.
Физкультурную паузу лучше выполнять в положении стоя.
2 группа. Профессии "парикмахер (парикмахер - модельер)" и "фотограф
(фотоработы)" (работа, в которой сочетаются элементы умственного и физического
труда, движения здесь разнообразные, динамичные, при умеренных физических
усилиях).
Для этой группы комплексы физкультурных пауз состоят из разнообразных
динамических упражнений с элементами расслабления. Очень важными являются
упражнения на те группы мышц, которые участвовали в трудовом процессе – это мышцы
рук, плечевого пояса. Так как большая часть работы выполняется в положении стоя,
необходимо обеспечить отдых мышцам ног. Для этого в комплекс включены упражнения
махового характера или упражнения в положении сидя.
Физкультурная пауза для этой группы должна способствовать уменьшению
напряжения различных мышечных групп, улучшению деятельности системы дыхания и
кровообращения, улучшению осанки, укреплению мышц свода стопы и др.
3 группа. Профессии "Портной", "Портной; вышивальщик", "Маникюрщик;
педикюрщик", "Цветочник; флорист" (их работа связана с преобладанием небольших
физических усилий, малой двигательной активностью, однообразные, монотонные,
требующие внимания действия).
Для них в комплексы физкультурных пауз входят упражнения динамические, с
большой амплитудой движений, включающие в активную деятельность все основные
мышечные группы и функциональные системы. Они содействуют улучшению осанки,
деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем, оказывают влияние на всю
мышечную систему. Физкультурная пауза для них должна повысить обмен веществ и
оказать тонизирующее влияние на нервную систему.
Очень важно усилить кровообращение в области таза и нижних конечностей. Для
этого рекомендуется использовать приседания различной модификации, а прыжки и бег
исключаются, ввиду их большой нагрузки на организм.
Физическая нагрузка во время выполнения комплекса упражнений для всех групп
должна постепенно подниматься, достигнуть максимума к середине комплекса, а к его
концу снизиться.
Общая нагрузка во время активного отдыха не должна превышать ее величину во
время работы более чем на 35-50 процентов. Причем при деятельности, не требующей
затрат физических усилий, или при очень незначительных нагрузках нагрузка комплекса
физической паузы должна быть больше, чем при работе, требующей умеренных затрат.
Если один и тот же комплекс выполняется в течение рабочего дня дважды,
физическая нагрузка во время активного отдыха во второй половине дня должна быть
снижена по сравнению с первой половиной примерно на 30-40 процентов.
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Нагрузка комплекса зависит не только от подбора упражнений и порядка их
выполнения. Большое значение имеет дозировка упражнений. С увеличением количества
повторений физическая нагрузка повышается, с уменьшением – снижается.
Варьировать величину нагрузки в комплексах производственной гимнастики
можно, изменяя темп выполнения физических упражнений, который зависит от характера
движений. Например, потягивания выполняются всегда в медленном темпе, а прыжки в
относительно быстром. Наклоны, повороты, махи и другие движения можно выполнять в
различном темпе, что дает возможность увеличивать или уменьшать физическую
нагрузку всего комплекса.
Физкультурные минутки. Они относятся к малым формам активного отдыха.
Они проводятся в течение 1-2 минут и состоят из 2-3 упражнений. Физкультурные
минутки могут быть общего или локального воздействия и использоваться в течение
рабочего дня до 5 раз по мере необходимости в активном отдыхе.
В физкультурных минутках общего воздействия первое упражнение должно быть
связано с распрямлением спины и отведением плеч назад. Второе упражнение - наклоны
и повороты туловища в сочетании с движениями рук и ног, третье – маховые движения.
Физкультминутки локального воздействия направлены на отдых тех анализаторов
или мышечных групп, в которых в первую очередь ощущается усталость. Как правило,
при этом используются упражнения на расслабление, так как именно они способствуют
лучшему кровообращению мышц, дают возможность снять развившееся в них утомление,
быстрее и полнее восстановить работоспособность. Одновременное использование
некоторых приемов самомассажа позволяет усилить восстановительный эффект.
Физкультурные минутки могут использоваться в режиме рабочего дня независимо
от того, выполняется физкультурная пауза и вводная гимнастика или нет. Они помогают
устранить индивидуальные особенности утомления, а в целом уменьшить потерю
работоспособности в течение рабочего дня.
Одной из отличительных особенностей использования малых форм активного
отдыха в режиме рабочего дня, в том числе физкультурных минут, является возможность
их применения практически при любых условиях труда.
Изучение особенностей утомления и его локализации показало, что следует
рекомендовать несколько физкультурных минуток, так как утомление накапливается в
разные периоды работы в различных частях организма. Поэтому необходимо знать
несколько комплексов физкультурных минуток, которые можно использовать при
утомлении различных мышечных групп и различном характере общего утомления.
Микропаузы активного отдыха. Это самая короткая форма производственной
гимнастики, длящаяся всего 20-30 секунд. Цель микропаузы – ослабить утомление путем
снижения или повышения возбудимости центральной нервной системы, нормализации
мозгового и переферического кровообращения, снижения утомления отдельных
анализаторных систем. В микропаузах активного отдыха используются мышечные
напряжения динамического, а чаще изометрического (без движения) характера, движения
головой, глазами, дыхательные упражнения, приемы самомассажа, ходьба по помещению
и т.д. На протяжении рабочего дня они могут применяться многократно, по мере
необходимости, индивидуально, вместе с другими формами производственной
гимнастики.
Выбор форм производственной гимнастики диктуется особенностями
организации труда - длительностью рабочего дня, наличием регламентированных
перерывов и их места в распорядке дня.
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Схема комплексного использования форм производственной гимнастики в
зависимости от особенностей профессии
и работы учебного заведения.
Название
профессии

Основные
характеристики труда

Рекомендуемые физкультурные
мероприятия в режиме рабочего дня

1.Оператор
компьютерного
набора;
конторский
(офисный)
служащий
(бухгалтерия)

Преимущественно
умственный труд,
малоподвижный
требующий большого
напряжения нервной
системы и психических
функций

2. Парикмахер
(парикмахер модельер)

Сочетание физического и
умственного труда,
умеренные физические
усилия

1.Вводная гимнастика (09.00)
2.Физкультпауза через 3-3,5 часа
работы (12.00.-12.30.)
3.Физкультпауза в середине второй
половины дня (14.00.-14.30.)
4.Физкультминутки
по
мере
необходимости общего и локального
воздействия (индивидуально)
1.Вводная гимнастика (09.00)
2.Физкультпауза через 2 часа работы
(11.00)
3.Физкультпауза
меньшей
интенсивности в середине второй
половины дня (14.00.-14.30.)
4.Физкультминутки индивидуального,
локального воздействия по мере
необходимости.

Фотограф
(фотоработы)

1. Портной
Портной;
вышивальщик
Маникюрщик;
педикюрщик

Преобладание небольших
физических усилий,
однообразные движения,
требующие внимания, при
малой двигательной
активности

1.Вводная гимнастика (09.00)
2.Физкульминутка после 2 часов
работы (11.00.)
3.Физкульминутка после 3 часов
работы (12.00.)
4.Физкультпауза в середине второй
половины дня (14.00.-14.30.)

Цветочник;
флорист
2. КОМПЛЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
2.1. Производственная гимнастика для учащихся по профессии "Оператор
компьютерного набора; конторский (офисный) служащий (бухгалтерия)"
Вводная гимнастика.
Ходьба на месте с движениями рук вперед, вверх, в стороны, вниз;
Приседания, руки вперед;
И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. Наклоны вперед, прогнуться;
И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. Повороты вправо, влево;
И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. Вращение тазом вправо, влево;
И.п. – основная стойка. Согнутую в колене ногу, обхватить руками и подтянуть к груди
(правую, левую);
7. И.п. – основная стойка. Руки через стороны вверх, потянуться (вдох). Наклон вниз,
руками коснуться пола (выдох).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Физкультурная пауза.
№1. и.п. – о.с. 1-2-левую ногу в сторону на носок, руки через стороны вверх,
потянуться за руками, 3-4-вернуться в и.п. Тоже в другую сторону. Повторить 2-4 раза

№2. и.п.-стойка ноги врозь. 1-2-перенести тяжесть тела на правую ногу с поворотом
туловища направо, мах руками вправо-вверх 3-4 вернуться в и.п. Тоже в другую
сторону. Повторить 4-6 раза

№3. и.п. – о.с. 1-2- два пружинистых наклона вниз, коснуться пола руками .3-о.с., руки в
стороны. 4-и.п. Повторить 6-8 раза

№4. и.п. – о.с. 1-присед, руки в стороны, 2-глубокий присед, руки за голову. 3-4-и.п.
Повторить 6-8 раза
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№5. И.п. – о.с. С опорой о спинку стула, 6-8 махов правой ногой вперед-назад. Тоже
другой ногой.

№6. И.п. – о.с. 1-правая нога в сторону на каблук, правая рука на пояс, левая за голову,
наклон вправо. 2-и.п. 3- тоже влево. 4-и.п.

№7. И.п. – о.с. 1-правая нога на носок, правая рука вперед, 2-левая на носок, левая рука
вперед,3 –правая на носок, правая рука к плечу, 4-левая на носок, левая рука к плечу, 5правая на носок, правая рука, согнутая в локте в сторону, 6-левая на носок, левая рука,
согнутая в локте, в сторону, 7-правая на носок, выпрямить правую руку, 8- левая на
носок,
левую
руку
выпрямить,
9-16-выполнить
действия
в
обратной
последовательности. Повторить3-4 раза.
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Физкультурные минутки.
№1.
и.п. – сидя за столом, руки на пояс, спина ровно.
- голову опустить вниз на грудь, выполнить движения головой по нижней дуге от плеча
к плечу.
- движения головой вперед, вниз, назад, вверх.
- движения головой вперед-назад, подбородок движется по нижней дуге.
- круговые движения плечами вперед, назад.

№2.
И.п. – сидя, спина ровно.
- смотреть вдаль 2-3 секунды, перевести взгляд на кончик пальца, поставленного перед
глазами на расстоянии 25-30 см и посмотреть на него 2-3 сек. Повторить 10-12 раз.
- Крепко зажмурить глаза на 3-5 сек., а затем открыть на 3-5 сек. Повторить 6-8 раз.
- закрыть глаза и выполнить круговые движения глазными яблоками вправо, влево.15-20 сек.
- быстрые моргания в течение 15-20 сек.
- закрыть глаза, подушечками трех пальцев каждой руки легко надавить на верхнее веко. 2-3
сек. Затем снять пальцы с века и посидеть с закрытыми глазами 2-3 сек. Повторить 3-4 раза.
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№3.
И.п. стоя.
- подняться на носки, руки вверх, отклониться назад, потянуться, затем наклон вниз,
коснуться пола. Присед, руки вперед. Вернуться в и.п. Повторить 6-8 раз.
- поворот назад, обхватить себя руками, посмотреть через плечо назад. Тоже в другую
сторону. Повторить 3-4 раза.
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2.2. Производственная гимнастика для учащихся по профессии
"Парикмахер (парикмахер - модельер)", "Фотограф (фотороботы)"
Вводная гимнастика.
1.И.п. – основная стойка. Движения рук вперед, вверх, в стороны при этом сгибать и
разгибать пальцы рук.
2.и.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. Наклон вправо, левая рука вверх. Наклон
влево, правая рука вверх.
3. Приседания, руки вперед
4.и.п. – стойка, ноги врозь. Наклон вниз, коснуться носка правой ноги. Наклон вниз,
коснуться пола. Наклон вниз, коснуться носка левой ноги.
5.и.п. – основная стойка, руки на пояс. Махи ногами в стороны (правой, левой).
6. и.п. – основная стойка, руки на пояс. Махи ногами вперед-назад (правой, левой).
7.И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. Вращение тазом вправо, влево.
Физкультурная пауза.
№1. И.п. – сидя. 1-2-руки за голову, прогнуться назад, вдох, 3-4- наклон вперед, округлить
спину, выдох. Повторить 4-6 раз

№2. И.п. – сидя, расслабиться. 1-2 –руки в стороны, голову втянуть в плечи, 3-4 –
расслабиться. Повторить 6-8 раз

№3. И.п. – стоя у опоры. 1-2 – присед, 3-4 – и.п. Повторить 6-8 раз
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№4. И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. Вращение тазом вправо, влево.

№5. И.п. – сидя на стуле, нога на ногу, руки на пояс.1-4 – вращение стопой вправо, 5-8вращение стопой влево. Поменять положение ног и повторить упражнение.

№6. И.п. – сидя на стуле, 1-2-обхватить спинку стула, посмотреть через правое плечо, 3-4тоже влево. Повторить 4-6 раз

№7. И.п. –сидя, спина ровно.1-4-выполняя перекат с пятки на носок, продвинуть ноги
вперед, 6-8-тоже в обратном направлении. Повторить 4-6 раз
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Физкультурные минутки.
№1.
и.п. – сидя за столом, руки на пояс, спина ровно.
- голову опустить вниз на грудь, выполнить движения головой по нижней дуге от плеча к
плечу.
- движения головой вперед, вниз, назад, вверх.
- движения головой вперед-назад, подбородок движется по нижней дуге.
- круговые движения плечами вперед, назад.
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№2.
И.п. стоя.
- подняться на носки, руки вверх, отклониться назад, потянуться, затем наклон вниз,
коснуться пола. Присед, руки вперед. Вернуться в и. п. Повторить 6-8 раз.
- поворот назад, обхватить себя руками, посмотреть через плечо назад. Тоже в другую
сторону. Повторить 3-4 раза.

2.3. Производственная гимнастика для учащихся по профессии "портной",
"Портной; вышивальщица", "Маникюрщик; педикюрщик", "Цветочник; флорист"
Вводная гимнастика.
1. И.п. – основная стойка. Вращение кистями рук (вправо, влево)
2. И.п. – основная стойка. Вращение рук в локтевых суставах.
3. И.п. – основная стойка. Вращение руками в плечевых суставах вперед, назад.
4. И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. Наклоны вперед, прогнуться.
5. И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. Повороты вправо, влево.
6. Ходьба на месте с движениями рук вперед, вверх, в стороны, вниз.
7. И.п. – основная стойка. Руки через стороны вверх, потянуться (вдох). Наклон вниз,
руками коснуться пола (выдох)
Физкультурная пауза.
№1. и.п. – основная стойка.1-медленно руки вперед, 2- руки в стороны, прогнуться, 3руки вверх, подняться на носки, 4- руки вниз, голову опустить на грудь, расслабится.
Повторить 4 раза.
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№2. и.п. – основная стойка, 1 – шаг вправо, руки за голову, 2-наклон вправо, руки в
стороны, 3-стойка ноги врозь, руки за головой, 4-и.п. Тоже влево. Повторить 6-8 раза.

№3. и.п. – основная стойка, 1-левую ногу в сторону на носок, руки к плечам, 2поворот туловища налево с наклоном назад, руки в стороны, 3-поворот туловища в
и.п., руки к плечам, 4- и.п. Тоже в другую сторону. Повторить 6-8 раза.

№4. и.п. – основная стойка, 1- руки за голову, 2- присед, руки вверх, 3-о.с., руки за
голову, 4-и.п. Повторить 8-10 раз.
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№5. и.п. – стойка ноги врозь, 1- наклон вперед, руки прямые вперед, прогнуться, 2расслабить правую руку и "уронить" ее вниз, 3- "уронить" левую руку вниз,
расслабиться, глубже наклониться вниз. Повторить 6-8 раза.

№6. И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. Вращение тазом вправо,
Повторить 6-8 раза.

влево.

№7. и.п. – основная стойка, 1- левая нога вперед на носок, правая рука вперед, левая в
сторону, 2- и.п., 3- правая нога на носок, левая рука вперед, правая в сторону, 4-и.п.
Повторить 8-10 раз.
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Физкультурные минутки.
№1.
И.п. – сидя, спина ровно.
- смотреть вдаль 2-3 секунды, перевести взгляд на кончик пальца, поставленного перед
глазами на расстоянии 25-30 см и посмотреть на него 2-3 сек. Повторить 10-12 раз.
- Крепко зажмурить глаза на 3-5 сек., а затем открыть на 3-5 сек. Повторить 6-8 раз.
- закрыть глаза и выполнить круговые движения глазными яблоками вправо, влево.15-20 сек.
- быстрые моргания в течение 15-20 сек.
- закрыть глаза, подушечками трех пальцев каждой руки легко надавить на верхнее веко. 2-3
сек. Затем снять пальцы с века и посидеть с закрытыми глазами 2-3 сек. Повторить 3-4 раза.

№2.
И.п. – сидя, спина ровно.
- голову опустить вниз на грудь, выполнить движения головой по нижней дуге от плеча к
плечу.
- движения головой вперед, вниз, назад, вверх.
- движения головой вперед-назад, подбородок движется по нижней дуге.
- круговые движения плечами вперед, назад.
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№3.
И.п.- стоя.
- подняться на носки, руки вверх, отклониться назад, потянуться, затем наклон вниз,
коснуться пола. Присед, руки вперед. Вернуться в и.п. Повторить 6-8 раз.
- поворот назад, обхватить себя руками, посмотреть через плечо назад. Тоже в другую
сторону. Повторить 3-4 раза.

№4.
И.п.- стоя.
- выполнить ходьбу на месте 2-3 сек.
- руки на пояс, наклон вправо, наклон влево, наклон вперед, наклон назад, поворот вправо,
поворот влево. Повторить 3-4 раза
- вращение тазом вправо, влево. Повторить 3-4 раза
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ВЫВОД
Благодаря регулярным занятиям в режиме рабочего дня и во внерабочее время у
учащихся, мастеров производственного обучения и преподавателей учебного заведения
накапливается двигательный опыт, появляется возможность для выполнения более
сложных и объемных жизненных задач.
Правильное использование средств физической культуры с профессионально –
прикладной целью очень важно для каждого человека, ведь это немалая гарантия в
достижении им, как специалистом, необходимых психо - физических качеств и свойств,
сохранение его здоровья и творческого долголетия, хорошей работоспособности,
высокой производительности труда, снижения потерь рабочего времени по болезни,
профилактики профессиональных заболеваний, выполнения служебных и общественных
функций.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания:Учеб. пособие для студентов фак.
физ. воспитания пед. ин-тов. – М.:Просвещение, 1986 – 176с.
2. Ильин Е.Н. Психофизиология физического воспитания. - М.: Просвещение, 1980.158с.
3. Лечебная физическая культура: Справочник/ Епифанов В.А., Мошков В.Н.,
Антуфьева Р.И. и др.; Под ред. В.А. Епифанова.- М.: Медицина, 1987. – 528с.
4. Мусаелов Н.А., Никифоров Л.Н. Производственная физическая культура в трудовом
коллективе. – М.: Профиздат, 1985. – 152с.
5. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура/ Учебное пособие для
студентов сред. спец. учеб. заведений. – М.: Изд. Центр "Академия", 1998 – 226с.

Єсавелюк Анатолій Петрович –
викладач спецдисциплін,
Міус Наталія Миколаївна – викладач
хімії ДНЗ "Білгород-Дністровський
професійний будівельний ліцей"

Методична розробка бінарного уроку:

"Обладнання та технології зварювальних робіт"
і "Хімія"
(професія "Електрогазозварник")
План бінарного уроку з предметів:
"Обладнання та технології зварювальних робіт" і "Хімія"
Професія: Електрогазозварник
Тема програми: Технологія газового різання і зварювання металів.
Органічні сполуки.
Тема уроку: Основні умови різання металу.
Розв’язування розрахункових задач.
Мета уроку:
а) навчальна
- формування вмінь і навичок щодо застосування теоретичних знань на практиці;
- закріплення теоретичних знань під час розв’язування задач за рівняннями
органічних реакцій.
б) розвиваюча
- формування уваги та спостережливості, критичного, аналітичного і логічного
мислення;
в) виховна
- виховання культури
навчального
процесу,
дисципліни,
сумлінності,
відповідальності.
Тип уроку: урок узагальнення і систематизація знань
Вид уроку: бінарний;
Методи навчання: бесіда з елементами проблемних ситуацій
Основна дидактична мета: вторинне усвідомлення нового навчального матеріалу шляхом
відтворення та застосування набутих знань у практичній діяльності, набуття їх міцності.
Дидактичне забезпечення: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, тести,
кросворди, таблиці.
Реактиви: карбід кальцію, вода, сірчана кислота, фенолфталеїн.
Міжпредметні зв’язки: математика, фізика, хімія, обладнання та технологія зварювальних
робіт, охорона праці, матеріалознавство.
Хід уроку:
I.
II.
-

Організаційна частина
рапорт чергового про відсутніх;
перевірка готовності учнів до уроку
Актуалізація опорних знань
повідомлення теми програми і уроку;
перевірка і організація робочих місць та додержання учнями вимог охорони праці;
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- фронтальне опитування:
1. Яку ви знаєте класифікацію машин для кисневого різання металів?
2. Що собою являє передвижна машина?
3. Як працює передвижна машина?
4. Навести приклад відомих марок предвижної машини?
5. Які операції виконує стаціонарна машина?
6. Які сучасні різальні машини існують?
7. Будова ацетиленового генератора АСМ-1,25-3. Дати технічну характеристику.
8. Які фізичні властивості харарактерні для ацетилену? Відповідь перевірити на досліді.
9. Чи утворює ацетилен з повітрям вибухові суміші?
10. За яких умов O2 і C2H2 реагують повністю?
11. Назвіть способи добування C2H2 ?
12. Застосування C2H2
Викладання нового матеріалу
1. 1.Основні умови різання металів окисненням.
2. Температура плавлення оксидів і шлаків повинна бути нижчою температури
плавлення металу.
3. Низька теплопровідність металу.
4. Кількість тепла повинна бути достатньою для підтримання безперервного
процесу різання.
5. Утворені оксиди повинні бути рідко текучими.
6. У металі повинно бути обмежена кількість домішок, які перешкоджають
різанню.
7. Вплив хімічного складу сталі нарізання.
8. Показники режиму різання металу.
9. Умови різання металу різного профілю.
10.
IV.
Узагальнення і систематизація знань учнів:
- розв’язування задач, розв’язування кросворду, робота учнів з тестами.
V.
Підведення підсумків уроку
- аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;
- аналіз причин помилок, зроблених учнями на уроці, аналіз їх усунення;
- повідомлення оцінок;
- домашнє завдання:
1) Підручник 11 кл. Н.М. Буринська
§ 8-9 повторити, вправи №45,48,49,50 (ст.40)
III.

2) Підручник Хімія 10 кл.
§ 31 повторити
3) підручник Гуменюк І.В. Обладнання і технологія газозварювальних робіт. § 15.1, §
15.3, § 15.4, § 15.7.
Питання
? Фізичні властивості ацетилену
Безбарвіний газ без запаху і малорозчинний у воді. У вільному стані у природі не
зустрічається через високу активність молекул. Ацетилен горить на повітрі кіптявим
полум’ям з утворенням CO2 і води.
__________________________________________________________________
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? Чи утворює ацетилен вибухові суміші з повітрям?
Так, утворює. Реагенти взаємодіють повністю за умови об’ємного співвідношення
кисню і ацетилену як 5:2. Реакцію взаємодії ацетилену з киснем написати на дошці.
C2H2+O2 → CO2+H2O
2C2H2+5O2 → 4CO2+2H2O
? Добування ацетилену
Є 2 види добування ацетилену:
1) Взаємодія карбіду кальцію з водою
CaC2+HOH → Ca(OH)2+C2H2 ↑
CaC2+2HOH → Ca(OH)2+C2H2 ↑
__________________________________________________________
2) З метану, нагрівання його до температури 15000 С
C
CH4 1500

→ C2H2+H2
1500 C
2CH4 → C2H2+3H2
? Застосування ацетилену
1) Газове різання і зварювання металів.
2) Плавить сталь
3) Виготовлення пластмас, синтетичних канчуків
4) Сировина для синтеза оцтової кислоти.
__________________________________________________________________
Ацетиленовий генератор АСП-10
Ацетиленовий генератор АСП-10 призначений для одержання газоподібного
ацетилену з карбіду кальцію і води. Використовують для живлення ацетиленом
апаратури газополуменевої обробки металів при температурі навколишнього середовища
від -ЗО до +40°С.
За способом взаємодії карбіду кальцію з водою генератор відносять до типу К
(контактний) в поєднанні процесу ВВ. Технічна характеристика генератора АСП-10
вказана в таблиці № 1.
Генератор забезпечує автоматичне регулювання кількості ацетилену та стійку
роботу, продуктивністю в межах 0,3 - 1,65 м3/год (залежно від споживання ацетилену).
Запобіжний клапан КПА-1,25-77 відрегульований на відкривання при тиску 0,15+0,03
МПа (1,5+0,3 кгс/см2).
Таблиця №1 . Технічна характеристика генератора АСП-10
Параметри
Показники
Продуктивність, м3/год
1.5±10%
Робочий тиск, МПа (кгс/см2)
0,01-0.15 (0,1-1,5)
Завантаження карбіду кальцію, кг
До 3,2
Розмір грудок карбіду кальцію, мм
Від 25 до 80
Опір захисного пристрою потокові газу,
мм. вод. ст.
Не більше 850
Габаритні розміри, мм 400x500x1000
Маса комплекту, кг
Не більше 16,5
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Будова і принцип дії генератора АСД-10. У корпусі генератора (рис. 5)
розташовані газоутворювач 1, витискам 2 і газозбірник (промивач) 3. Газоутворювач 1
з'єднаний з витискачем 2 переливним патрубком 4, а з газозбірником.— трубкою 5.

Рис. 1. Генератор ацетиленовий АСП-10: Т — газоутворювач, 2 — витискач; 3 — газозбірник
(промивач); 4 — патрубок переливний; 5 — трубка переливна; 6 — кришка;7 — прокладка; 8 —
траверса; 9.— шток; 10 —кошик; 11 - кільце ущільнювальне; 12 — пробка; 13 — фіксатор; 14 —
пробка: 15 — манометр; /6 — запобіжний клапан; 17 — захисний пристрій; 18 — вентиль; 19 — опора;
20 — коромисло; 21 — рукоятка-кнопка; 22 — рукоятка; 23 — втулка; 24 — прокладка; 25 — кільце
ущільнювальне; 26 — гайка. 27 — шайба.

Корпус закривається кришкою 6 і герметизується прокладкою 7, яка вставляється в
паз кришки. Траверса 8 вставляється у вушко гаків. Обертанням втулки 23 за допомогою
рукоятки 22 створюється зусилля притискання кришки до горловини. В кришку
вмонтований рухомий шток 9 з коромислом 20, на яке підвішується завантажувальний
кошик 10.
Герметизацію штока 9 забезпечує гумове ущільнювальне кільце 11, яке вставляється в
гніздо кришки. Зусилля герметичного ущільнення забезпечується, різьбовою пробкою 12.
Фіксатор 13 має різні за глибиною внутрішні пази з позначками О, М, С і Б, що
відповідає нульовому, малому, середньому і великому змочуванню кошика. Нижнє
положення кошика здійснюється введенням рукоятки-кнопки 21 у паз Б фіксатора, верхнє
— у паз О.
Таким чином, переставляючи рукоятку-кнопку в пази різної глибини фіксатора,
регулюють глибину занурювання кошика,а значить і карбіду кальцію у воду.
Пробки 14 та ущільнювальні кільця 25 призначені для герметизації штуцерів
зливання намулу (води) з витискача і промивача, причому для промивача штуцер є
контрольно-зливним. На корпус генератора встановлюється манометр 15, запобіжний клапан 16, захисний пристрій 17 з вентилем 18.
При знятій кришці в газоутворювач заливається вода до кінця трубки 5, а в промивач
— до отвору контролю рівня. Кришка з кошиком, завантаженим карбідом кальцію,
встановлюється на горловину генератора.
Після герметизації кришки шток з кошиком опускається (з положення О рукояткакнопка переводиться в положення на фіксаторі С, М, або Б) і кошик занурюється у
воду.
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Ацетилен, який утворюється в результаті реакції карбіду кальцію з водою, по
трубці-5 поступає в газозбірник, проходячи через шар води, охолоджується, промивається і
через вентиль 18 і захисний пристрій 17 подається для споживання.
У випадку, коли зменшується відбір ацетилену і підвищується тиск у генераторі,
вода з газоутворювача 1 перетискається у витискач 2, об'єм змоченого карбіду кальцію
зменшується, тим самим зменшується газоутворення; при зниженні тиску проходить
зворотний процес. Таким чином, газоутворення проходить в автоматичному режимі
залежно від величини споживання ацетилену.
Застосування чотирипозпційного фіксатора дозволяє регулювати величину
змочування карбіду кальцію в процесі роботи генератора вручну, фіксувати кошик над
поверхнею, води при встановленні кришки, виводити кошик із зони реакції при перервах
у відборі ацетилену, що виключає непродуктивні втрати ацетилену і забруднення
довкілля.
При збільшенні тиску в генераторі вище допустимого (робочого) спрацьовує
запобіжний клапан 16, випускаючії ацетилен в атмосферу.
При регулюванні запобіжного клапана 16 необхідно витягнути вісь важеля, зняти
важіль і шайбу та, обертаючи регулювальну гайку, встановити початок випускання газу при
тиску 0,15+0,03 МПа (1,5+0,3 кгс/см). Після цього надіти шайбу, важіль та встановити вісь
важеля. Про проредені регулювання зробити запис у паспорті генератора,
На генераторі АСП-10 замість манометра може встановлюватись індикатор
середнього тиску ІД-1,5. Відбір ацетилену необхідно проводити з генератора при появі
на індикаторі зеленого кольору, який засвідчує наявність у генераторі робочого Тиску.
Червоний колір означає наявність в генераторі тиску 0,15±0,02 МПа (1,5±0,2 кгс/см2).
Захисний пристрій 17 призначений для запобігання проникнення в генератор кисню або
повітря з боку відбору ацетилену і затримання детонаційного горіння ацетилено-кисневої
суміші. Конструкція захисного пристрою показана на рис. 2.

Рис. 2 Захисний пристрій
1 – корпус; 2 – стакан; 3 – кришка; 4 –
мембрана; 5 – прокладка; 6 – клапан; 7,8 –
ніпеля; 9 – гайка накидна; 10 – болт; 11 –
гайка; 12 – кулька; 13 – сідло; 14 – обойма
Генератора АСП-10

Ацетилен поступає через ніпель 8 у корпус 1, піднімає клапан 6 до дотику з мембраною
4. По петльовому каналу, виконаному в корпусі у вигляді наскрізних отворів, з'єднаних
пазами на торцях корпусу та ущільнених мембраною 4 й прокладкою 5, через отвір у
мембрані 4 і ніпель 7 подається на споживання.
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У випадку зворотного перетікання кисню і повітря з боку відбору ацетилену клапан 6 і
кулька 12 перекривають вхідні отвори захисного пристрою, виключаючи проникнення кисню
або повітря в генератор.
При детонації ацетилено-кисневої суміші клапан 6, при ударі по ньому мембраною,
перекриває вхідний отвір (сідло клапана), а детонаційна хвиля, проходячи "пельовий"
канал корпусу, локалізується в об'ємі між мембраною 4 і клапаном 6.
Для запобігання замерзання конденсату в запобіжному пристрої і вентилі, при
експлуатації генератора в умовах мінусових температур навколишнього середовиша, їх
необхідно утеплити
будь-якими підручними засобами.
Заходи безпеки при експлуатації генератора АСП-10:
1 . Генератор установлюють у вертикальному положенні в такому місці, щоб
виключити його падіння від ударів і поштовхів;
2. Під час роботи необхідно слідкувати за тиском у генераторі та показами манометра
або індикатора;
3. Якщо тиск у генераторі піднявся і наближається до 0,15 МПа (1,5 кгс/см2),
необхідно зменшити змочування карбіду кальцію (перевести рукоятку-кнопку в позицію С,
М або О). Якщо після цього тиск все ж таки досяг 0,15+0,03 МПа (1,5+0,3 кгс/см2), а
запобіжний клапан не спрацював, скинути газ в атмосферу через пальник (різак) протягом 510 с;
4. Не допускається розрідження в генераторі, тому що можливе підсмоктування
повітря через роз'ємні з'єднання і утворення вибухонебезпечної ацетилено-повітряної
суміші. Розрідження може виникати не тільки в кінці роботи, коли вироблений весь карбід
кальцію; але й при наявності в генераторі карбіду кальцію (при його зависанні або
замулюванні), а також при відборі ацетилену в кількості, що перевищує максимальну
продуктивність (1,65 м3/Год);
"5. При зниженні тиску в генераторі нижче 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) перевести рукояткукнопку в позиції збільшення змочування С або Б;
6. Розвантажувати генератор необхідно після повного розкладання карбіду кальцію.
Витягання кошика з нерозкладаним карбідом кальцію (виникло зависання або
замулювання карбіду кальцію) можливе, тільки після охолодження генератора протягом
години і зниження тиску в ньому до атмосферного;
У місці зберігання розвантаженого генератора забороняється присутність сторонніх
осіб, запалювання вогню, наявність розжарених предметів й утворення іскр у радіусі 10 м.
Забороняється:
- струшувати і гойдати генератор, який працює;
- робота генератора біля місць засмоктування повітря вентиляторами і
компресорами, в приміщенні, де можливе виділення речовин (наприклад хлору),
що утворюють з ацетиленом самовибухові суміші або легкоспалахувані речовини
(сірка, фосфор);
—
дозволяти навіть короткочасну разову роботу з обслуговування
генератора особам, які не мають допуску; приступати до роботи н а несправному
генераторі;
- повторно використовувати воду після переробки карбіду кальцію (моторне
використовування води сприяє замулюванню або перегріванню, що призводить до
аварії);
- експлуатувати генератор без захисного пристрою, запобіжного клапана,
манометра;
- залишати завантажений, генератор без нагляду;
- працювати від одного генератора двом і більше газозварникам;
- застосовувати додаткові засоби при обертанні рукоятки .22 (див.-рис. 1) для
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ущільнення кришки;
- розбирати і складати захисний пристрій без наступної перевірки на
герметичність, опір потокові газу і здатність затримувати детонаційне горіння
ацетилено-кисневої суміші.
Підготовка до роботи
Після розконсервування генератора необхідно:
—встановити на генератор вентиль, захисний пристрій, запобіжний клапан,
манометр або індикатор;
—перевірити надійність кріплення коромисла до рухомого штока кришки;
—
підтягнути пробку 12 (див. рис. 1); при цьому шток повинен
перемішатися відносно кришки з невеликим зусиллям;
—змастити шток і всі різьбові з'єднання генератора мастилом ЦІАТІМ-221 або
ВНИИНП 242.
Залити воду в генератор у такій послідовності:
—зняти пробку 14 промивача;
—залити воду в горловину до рівня контрольно-зливного штуцера у
промивачі;
—ущільнити з допомогою пробки 14 і кільця 25 штуцер промивача;
— при порушенні послідовності заповнення генератора водою нормальна
робота не гарантується.
Під час заповнення водою забороняється струшувати і гойдати генератор.
Карбід кальцію завантажують у сухий кошик рівними шарами без
утрамбовування і струшування. Кількість карбіду кальцію повинна відповідати
витратам ацетилену і наміченій тривалості роботи (табл.).
Для виключення замулювання і місцевого перегріву карбіду кальцію тривалість
роботи генератора при мінімально допустимому відборі газу (0,3 м3/год) не повинна
перевищувати 60 хв.
Табл. 2.5. Орієнтовне завантаження карбіду кальцію залежно від необхідної
тривалості роботи
Відбір газу,
Орієнтовне завантаження карбіду кальцію (кг) при
3
м /год
тривалості роботи, хв

0.3-0.35

10
0,3

20
0.45

30
0.65

40
0.85

50
1.0

60
1.2

0.4-0,6

0,4

0.6

0.9

1,2

1.5

-

0,7-1.0

0,5

1,0

1,5

2,0

2.5

-

1.1-1.5

1,0%
2,0
3,0
3.2
.
Для забезпечення надійного запуску генератора при відборі ацетилену в межах
1,1-1,5 м3/год необхідно, щоб перший шар завантаженого в кошик карбіду кальцію
складався з грудок розміром не більше 50 мм.
При відборі ацетилену в межах 0,3-1,0 м3/год рекомендується фіксувати рукояткукнопку в пазах М і С, а при відборі в межах 1,1-1,5 М3/ГОД — в пазах С і Б.
Порядок роботи:
1.
Підвісити завантажений кошик на коромисло. При цьому шток
повинен знаходитись у крайньому нижньому положенні (позиція фіксатора Б);
2 Перевести шток у крайнє верхнє положення (позиція фіксатора О);
3. Опустити кошик у горловину і, обертаючи рукоятку 22.ущільнити кришку 6 (див.
мал.1);
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4. Відтягнути важіль клапана для попередження прилипання мембрани і потім
відпустити його;
5. Відпустити шток. Позицію фіксатора вибрати відповідно до відбору
ацетилену;
6. Після стабілізації тиску відкрити вентиль 18;
7. Продути ацетиленом шланг і зварювальний інструмент протягом 0,5-1 хв;
8. Запалити пальник (різак);
9. При перервах у відборі ацетилену встановити шток у крайнє верхнє положення
(позиція фіксатора О) і через 15-30 с закрити вентиль 18;
10. Після перерви відкрити вентиль 18, запалити пальник і опустити кошик;
II.
Після повного розкладання карбіду кальцію (визначається за тиском)
виконати перезарядку генератора.
АПАРАТУРА ДЛЯ КИСНЕВОГО РІЗАННЯ
РІЗАКИ ДЛЯ КИСНЕВОГО РІЗАННЯ
(ТОСТ 5191-79Е)
Різаки призначені для змішування горючого газу з киснем, утворення підігрівального
полум'я і подачі до розрізуваного металу струменя ріжучого кисню.
Різаки класифікуються:
— за родом горючого газу: для ацетилену, газів-замінників і для рідкого пального;
— за принципом змішування горючого газу і кисню: інжекторні та безінжекторні;
— за призначенням: універсальні й спеціальні;
— за видом різання: для роздільного, поверхневого, киснево-флюсового й для
описового;
—
за конструкцією: щілинні багатополуменеві з попереднім або внутрішньосопловим змішуванням газів.
Найчастіше застосовують універсальні різаки (табл. 3). До них висувають такі вимоги:
здатність різати сталі товщиною від 3 до 300 мм у будь-якому напрямку; стійкість проти
зворотних ударів; мала маса; зручність у користуванні.
. ;.
Табл. 3 Типи інжекторних різаків для ручного кисневого
різання
Тип різака
Р1 малої потужності.
РВ1-вставний малої потужності
Р2 середньої-потужності
РВ2 вставний середньої
потужності
РЗ великої потужності

Виконання
різака

Товщина
розрізувано
ї сталі,
3-100мм

Номери змінних
мундштуків

Ацетилен
0,1, 2, 3, 4
Природний газ,
пропан-бутан
Ацетилен.
3-200
0, 1, 2, 3, 4, 5
Природний газ,
пропан-бутан
Природний газ,
3-300 .
0, 1, 2, 3, 4, 5. 6
пропан-бутан
Як і пальники, вони мають інжекторний пристрій, який забезпечує нормальну роботу
при будь-якому тиску горючого газу. Інжекторний різак відрізняється від інжекторного
пальника тим, що має окремий канал для подачі ріжучого кисню і спеціальну головку, яка
складається з внутрішнього і зовнішнього змінних мундштуків.
Ацетиленокисневий інжекторний різак (рис.3) складається з двох основних частин —
ствола і наконечника. Ствол складається з рукоятки 7 з ніпелями 5 і б для під'єднання
кисневого й ацетиленового рукавів, корпусу 8 з регулювальними кисневим 4 і
ацетиленовим 9 вентилями, інжектора 10, змішувальної камери 12, трубки 13, головки
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різака 1 із внутрішнім мундштуком 14 і зовнішнім 15, трубки ріжучого кисню 2 з вентилем
3. Ствол від'єднується до корпусу 8 накидною гайкою 11.
Кисень з балона поступає в різак через ніпель 5 і в корпусі розходиться по двох
каналах. Частина газу, проходячи через вентиль 4, направляється в інжектор 10. Виходячи з
інжектора з великою швидкістю, струмінь кисню створює розрідження і підсмоктує
ацетилен, який з киснем у камері 12 утворює горючу суміш. Ця суміш проходить через зазор
між зовнішнім і внутрішнім мундштуками, згорає і утворює підігрівне полум'я.
Друга частина кисню через вентиль 3 поступає в трубку 2 і, виходячи через
центральний канал внутрішнього мундштука 14, утворює струмінь ріжучого кисню.
Мундштук у процесі роботи швидко спрацьовується. Для одержання якісного різа
необхідно підібрати правильні розміри мундштука і забезпечити чистоту його каналів
(табл.4).
Мундштуки бувають суцільні нерозбірні, багатосоплові і складові, що складаються з
двох самостійних мундштуків. Вони мають кільцеву щілину для виходу горючої суміші, яка
поступає через кільцевий зазор між внутрішнім і зовнішнім мундштуками. Центральним
каналом внутрішнього мундштука подається ріжучий кисень.

Рис. 3. Схема ацетилено-кисневого інжекторного різака:
1 — головка різака; 2 — киснева трубка; 3 — вентиль ріжучого кисню;
4 — кисневий вентиль; 5 — кисневий ніпель; 6 — ацетиленовий ніпель;
7 — рукоятка; 8 — корпус; 9 — ацетиленовий вентиль; 10 — інжектор;
11 накидна гайка; 12 — змішувальна камера; 13 — трубка; 14 — внутрішній
мундштук; 75 — зовнішній мундштук
Табл. 4 Вибір змінного мундштука
При ручному кисневому різанні
Номер
змінного
мундштука

0
1
2
3
4
5
6

Товщи
на
сталі,
мм

3-8
8-15
15-30
30-50
50-100
-100-200
200-300

Витрати, м3/год

Тиск на
вході в
різак МПа
кисню

0.25
0.35'
0,40
0.42
0.50
0,75
1.0

ацетиле
ну

0.001-0.1

0.01-0,1

ріжучого
кисню

1,3
2,6
4,0
6,8
11,5
20,5
30,0

кисню підігрівного
полум'я для
ацетилену

0,6
0,6
0,7
0,8
0,9
1,25
-

пропанбутану і
природного
газу
1,25
1.5
1,8
1,8
2,3
2,5
3,2

ацетилену

0,4
0,5
0,65
0,75
0,9
1,25
-
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Технічні характеристики серійних ручних різаків для кисневого різання наведені в табл. 5.
Табл. 5 Серійні ручні різаки для кисневого різання
ТЕХНОЛОГІЯ КИСНЕВОГО РІЗАННЯ
Марк
а
Горючий газ або рідина
різака
Р2А-01

Ацетилен (витрати кисню
1,78—21,75 м3/гол; ацетилену
0,4-1,25 м3/гол: тиск кисню
0,25-0,75 МПа, ацетилену
0,001-0,1 МПа)

Товщина
розрізуваної сталі,
мм
3-200,.

Примітки
Тип Р2А. Випускають
замість "Маяк 1-02".
Для ручного різання
низьковуглецевих і
низьколегованих
сталей. Універсальний.
Маса — 1,17 кг

ОСНОВНІ УМОВИ РІЗАННЯ МЕТАЛІВ ОКИСНЕННЯМ
1. Температура спалаху (початку горіння) металу повинна бути нижча температури
його плавлення. У цьому випадку метал горить у твердому стані; поверхня гладенька; краї
кромок не підплавлюються; шлак легко видаляється з порожнини різа; форма різа
залишається постійною: Технічне залізо горить у кисні при температурі 1050-1360°С
залежно від його стану (прокат, порошок та ін.), у той чає, як температура плавлення
його дорівнює 1 539°С.Не ріжеться алюміній, бо температура його спалаху становить
900°С, а плавлення – 660°С
2. Температура плавлення оксидів і шлаків повинна бути нижчою температури
плавлення металу. В цьому випадку вони стають рідко текучими і безперешкодно
видаляються з різа кисневим струменем. Температура оксидів FeO і Fe3O4 відповідно
дорівнює 1350°С і 1400°С, тобто нижча температури плавлення заліза. Сталі з вмістом
вуглецю більше 0,65% мають температуру плавлення нижчу температури плавлення
оксидів заліза і різання їх утруднюється.
Деякі метали утворюють оксиди з високими температурами плавлення, наприклад,
оксиди алюмінію — 2050°С, хрому —2270°С, нікелю — 1985°С, міді — 1230°С. При
звичайному окиснювальному різанні вони не можуть бути видалені з різа, тому що
закривають місце окиснення від струменю кисню, і різання стає неможливим.
Метали повинні мати низьку теплопровідність, щоб не було сильного тепловідводу
від місця різання. При різанні міді, алюмінію та їх сплавів практично не вдається
зосередити нагрівання їх до температури спалаху по всій товщині листа.
Кількість тепла повинна бути достатньою для підтримання безперервного процесу
різання.
Утворені оксиди повинні бути рідкотекучнми.
У металі повинна бути обмежена кількість домішок, які перешкоджають різанню.
РОЗРІЗУВАНІСТЬ МЕТАЛІВ
Властивість металів розрізатися киснем без утворення загартованої ділянки поблизу
місця різання називають розрізуваністю.
Шорсткість поверхні сталі полегшує її загоряння. Пухкість матеріалів знижує
температуру спалаху. Наприклад, сталевий прокат інтенсивно окислюється при
температурі 1050°С, а залізний порошок починає горіти в кисні при температурі 315°С.
При тиску кисню 25 кгс/см2 і швидкості потоку 180 м/сек температура спалаху
низьковуглецевої сталі в кисні знижується до 700-750°С.
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Чисте залізо горить у кисні при температурі 1050°С; при вмісті вуглецю 0,7%
температура горіння підвищується до 1300°С.
При кисневому різанні поблизу різа утворюється зона термічного впливу, що сприяє
утворенню тріщин при охолодженні кромок.
При різанні нержавіючих сталей можлива міжкристалічна корозія, тому кромки цих
сталей після різання киснем часто фрезерують на глибину 0,5-3 мм при товщині до 100 мм.
,
Для деяких високолегованих сталей після різання киснем застосовують термічну
обробку для відновлення структури металу на кромках. Розрізуваність сталей наведена в
табл. 6 та 7.
Табл. 6 Характеристика розрізуваності вуглецевих сталей
Сталь
Низьковуглецева
Ссредньовуглецева
Високовуглеиева

Характеристика розрізуваності
Якщо вміст вуглецю до 0,3% — розрізуваність добра
При збільшенні вмісту вуглецю від 0,3 до 0,7% різання
ускладнюється.
Прн вмісті вуглецю віл 0,7% до 1% різання ускладнене і
необхідний попередній підігрів до 300--700°С. Коли вміст вуглецю
більше 1-1.2%. то різання неможливе (без застосування флюсів)

Табл. 7 Характеристика розрізуваності конструкційних сталей
Вміст вуглецю,
Розрізуваність сталі
Марка сталі
%
Різання в будь-яких умовах без
До 0,3
обмежень і без підігріву до і після 15Г. 20Г.10Г2, 15М, 15НМ та ін.
різання
До. 0.5

До 0,8 .

Більше 0,8

У літній час добре без підігріву, в 30Г. 40Г, ЗОГ2. 15Х, 20Х, 15ХФ,
зимовим
час
ускладнюється 10ХФ, 15ХГ, 20М. 12ХНЗА.
необхідністю підігріву до 150°С
20ХНЗА та ін.
50Г-70Г, 35Г2-50Г2. ЗОХ-50Х
Різання утруднюється здатністю
та ін. 12ХМ-35ХМ, 40ХНдо утворення загартованих тріщин.
50ХН, 12Х2Н4А-20Х2Н4А ,
Необхідний попередній підігрів до
40ХФА,
5ХНМ,
ШХ10,
300°С
25ХМФА та ін.
ЗЗХС-40ХС,
Різання утруднюється здатністю 25ХГО-50ХГС,
20X3,
35ХЮА,
37ХНЗА,
до утворення тріщин після різання.
Необхідний попередній підігрів до 35Х2МА, 25НВА, 38ХМЮА.
300-400°С
і
уповільнене 40ХГМ, 45ХНМФА, 50ХГА,
50ХФА,
50ХГФА,
ШХ15,
охолодження після різання
ШХ15СГ та ін.

ВПЛИВ ЛЕГУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА РОЗРІЗ УВАНІСТЬ СТАЛЕЙ П РИ
К И СН Е В О МУ РІ З АН Н І
Марганець — при його вмісті до 0,6% сталі ріжуться без ускладнень, але твердість
поверхні різа значно підвищується порівняно з твердістю основного металу.
Кремній — коли вміст вуглецю малий, то сталь із наявністю кремнію до 4% добре
ріжеться. Коли вміст вуглецю більше 0,2% задовільно ріжуться сталі з вмістом кремнію до
2,5%.
Хром - добре ріжуться сталі з вмістом вуглецю до 0,7% і до 1,5% хрому; якщо вміст
вуглецю у сталі до 0,4% і хрому до 5% необхідний попередній підігрів. Коли вміст хрому
більше 6% сталь не ріжеться.

50
Нікель — при вмісті вуглецю до 0,5%, задовільно ріжуться сталі, до складу яких
входить до 35% нікелю без значних добавок інших елементів.
Вольфрам — якщо вміст вуглецю до 0,7% і вольфраму до 10%, сталь ріжеться без
труднощів. Коли вміст вольфраму — 10-15%, різати можна тільки з попереднім
підігрівом.
Молібден — вміст молібдену до 2% не впливає на процес різання. Якщо вміст
молібдену більше З,5%, ріжуться тільки сталі з вмістом вуглецю не більше 0,3%.
Мідь — вміст міді до 0,7% на процес різання не впливає.
Алюміній - вміст алюмінію до 0,5% на процес різання не впливає. Коли вміст
більший, то погіршується різання. Якщо вміст алюмінію більше 10%, сталь не ріжеться.
ПОКАЗНИКИ РЕЖИМУ РІЗАННЯ
1 . Потужність полум'я залежить від товщини металу, складу і стану сталі
(прокат або поковка). При ручному різанні, через нерівномірність переміщення
різака, потужність полум'я слід збільшувати в 1,2-2 рази порівняно з машинним
різанням. При різанні литих заготовок треба підвищувати потужність полум'я в 3~4 рази,
тому що Поверхня відливок покрита піском і пригаром.
Для різання сталі товщиною до 300 мм застосовують нормальне полум'я, а при різанні
металу товщиною більше 400 мм доцільно використовувати підігрівне полум'я з надлишком
ацетилену для збільшення довжини факела і підігрівання нижньої частини розрізу.
2.Тиск ріжучого кисню залежить від товщини металу (табл.8), форми сопла і
чистоти кисню. При недостатньому тиску струмінь кисню не зможе видути шлаки з
місця різа і метал не проріжеться на всю товщину. Коли надто великий тиск кисню,
витрати його збільшуються, а розріз буде недостатньо чистим.
Табл. №. 8 Залежність тиску ріжучого кисню від товщини металу
Товщина металу, мм
5-20
20-40
40-60
2

Тиск кисню, кгс/см

3-4

4-5

5-6

60-100
7-9

3. Швидкість різання повинна відповідати швидкості окиснення металу по товщині
листа. Правильність вибору швидкості різання можна виявити за такими ознаками:
- при малій швидкості верхні кромки металу оплавлюються і розплавлені шлаки
(оксиди) витікають з розрізу у вигляді іскр у напрямку різання (рис 4 а);
- при великій швидкості іскри вилітають в сторону, протилежну напрямку різання.
Можливе непрорізання металу (рис. 4 в);
при оптимальній швидкості різання потік іскр і шлаку із зворотної сторони листа
відносно спокійний і направлений майже паралельно до кисневого струменя (рис. 4 б):

Рис. 4. Характер викидів іскр і шлаків при різанні:
а - мала швидкість різання, б— оптимальна швидкість різання, в — велика швидкість різання
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ТЕХНІКА КИСНЕВОГО РІЗАННЯ
Перед різанням поверхню металу зачищають від окалини, іржі, фарби і 6руду
полум'ям різака і металевою щіткою.
Розмічання виконують металевою лінійкою, рисувалкою і крейдою.
Листи вкладають горизонтально на опори. Величина вільного простору під листом
повинна бути рівною половині товщини металу плюс 100 мм.
Перед різанням необхідно встановити тиск газів на редукторах, підібрати номери
зовнішнього і внутрішнього мундштуків (табл. 9).
Табл. 9 Режими ручного різання листового прокату
Товщина
металу, мм
Номер мундштука
Тиск газів, кгс/см2
внутрішньог
горючого
Зовнішнього
кисню
о1
газу
.8-10
1
3
10-25

1

2

4

25-50
50-100
.100-200

1
1
2
•
2

з
4
5
'
5

6
8,
10

200-300

12

Швидкість різання,
мм/хв
550-400
400-300

Не менше
0,1

300-250
250-200
200-130
130-80

Перед початком різання підігрівне полум'я встановлюється на край металу для
нагрівання кромки до Температури оплавлення, після чого, пускають ріжучий
кисень.Розташування різака залежить від товщини металу. При товщині металу до 50 мм
різак спочатку встановлюють вертикально, а при більшій товщині металу — під кутом 5 до
поверхні торця листа (рис. 5, а), а потім нахиляють на 20-30° у сторону, протилежну рухові
різака (рис. 5, б).Таке розташування сприяє кращому підігріву металу по товщині та
підвищенню продуктивності різання. Проте його використовують тільки для
прямолінійного різання, тому що при фігурному різанні різак повинен бути розміщений
строго вертикально. Початок різання проходить при збільшеному кутові і з поступовим
зменшенням кута до перпендикулярного розташування різака всередині різа.

Рис. 5.
Розташування різака
при різанні листового
матеріалу:
а — на початку різання;
б — у процесі різання

Рис. 6.
Розташування різака при різанні
круглих заготовок
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Для полегшення початку різання і прискорення нагрівання металу доцільно
зробити зарубку зубилом у початковій точці різа.
Для забезпечення високої якості різа відстань між мундштуком і поверхнею
металу слід тримати постійною. Для цього різаки комплектуються візками, циркулями,
направляючими лінійками тощо.
РІЗАННЯ МЕТАЛУ РІЗНОГО ПРОФІЛЮ
Різання труб
При кисневому, різанні труб виконують обрізання торців труб для зварювання,
вирізання отворів у трубах, обрізання труб та. ін.
Труби можна різати в будь-яких просторових положеннях. Для труб малого
діаметра різання виконується з неповоротною трубою. При різанні неповоротних труб
великого діаметра різак переміщується по направляючій, а при різанні поворотних труб
використовують спеціальні роликові стенди і каретки (рис. 7).
Швидкість різання труб із товщиною стінок 6-1,2 мм не перевищує 800 мм/хв:
Для підвищення швидкості різання різак установлюють під кутом, 15-25° до
дотичної в точці перетину осі різака з поверхнею труби (рис. 8). При цьому збільшується
зона взаємодії кисню з металом і утворений, в процесі різання шлак нагріває нову
ділянку труби, завдяки цьому покращується окиснення металу. Але час попереднього
підігріву збільшується до 60-70 с. Для зменшення часу нагрівання і практично
миттєвого початку процесу необхідно ввести в зону реакції сталевий пруток. Середня
швидкість різання труб 0 300-1200 мм з товщиною стінки до 12 мм становить 1,5-2,5 м/хв,
тобто підвищується в 2-3 рази порівняно з різанням із перпендикулярним
розташуванням різака.

Рис. 7. Схема роликового стенду для
різання труб; 1 — різак; 2 — труба; 3 —
привідні ролики

Рис. 8.Схема розташування
різака при швидкісному різанні труб.

Різання виконують універсальними або вставними різаками. Режими
встановлюють залежно від товщини металу відповідно до паспортних даних різаків.
Різання сортового прокату
При різанні прутків круглого і квадратного перерізів необхідно враховувати
невелику довжину лінії різа. При різанні круглих прутків мундштук у початковий
момент розташовують перпендикулярно до поверхні металу. Після нагрівання металу
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відкривають вентиль ріжучого кисню і переміщують різак у напрямку різання,
підтримуючи постійну відстань між торцем мундштука і поверхнею металу (рис. 9, а).
Для підвищення продуктивності при різанні прутків застосовують метод врізання з
одного прутка на інш и й б е з , з у п и н к и (рис. 9, б). Заготовки квадратного перерізу
починають різати з кута. Після нагрівання до температури спалаху головку різака переводять у вертикальне положення і починають різання. Наприкінці різання, щоб у першу
чергу прорізати нижній кут, різак нахиляють на 5-100 в сторону, протилежну напрямку
різання.
Послідовність операцій різання залежить від профілю прокату. Різання кутника
починають з кромки полички (рис. 10). Різак установлюють перпендикулярно до полички
на початку кромки і переміщують до обушка. Потім плавно розвертають, встановлюючи
перпендикулярно до. другої полички і прогрівають кутник до кінця за один прохід.

Рис.9 Різання прутків:
а – круглої заготовки (1-6 –
розташування різака);
б – декількох круглих заготовок.

Рис. 10. Послідовність різання кутника:
а — різання кутника за один прохід: 7 —
розташування різака при різанні першої полички; 2
— розташування різака при різанні другої полички;
о— різання кутника з обушка: 1 — розташування
різака при різанні з обушка; 2 — розташування
різака при різанні першої полички; 3 —
розташування різака при різанні другої полички

Різання профільного прокату
Різання двотаврових балок починають із різання поличок, а, потім прорізають
стінку. При переході до стійки швидкість різання зменшують (рис.11).
При різанні швелера різак можна розташовувати з внутрішньої або із зовнішньої
поверхні швелера.
Рис. 11.
Схема різання двотаврової балки:
1, 2 — розташування різака при обрізанні
поличок;
3 — при обрізанні стійки
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Узагальнення і систематизація знань учнів
1. Тестове завдання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Запитання:
Чому температура горіння металу повинна бути нижча температури його
плавлення?
Чому алюміній не піддається кисневому різанню?
Чому
температура
плавлення
оксидів
і
шлаків
повинна
бути
нижчою температури плавлення металу?
Які оксиди не можуть бути видалені з різа при кисневому різанні?
Чому метали повинні мати низьку теплопровідність?
Полегшує чи погіршує шорсткість поверхні металу його заг о р а н н я ?
Знижує чи підвищує температуру спалаху пухкість металів?
Яке полум'я застосовують при різанні сталі товщиною до 300 мм?
Від чого залежить тиск ріжучого кисню?
Чому повинна відповідати швидкість різання?

Варіанти відповідей:
1 . Оксиди алюмінію, хрому, нікелю, міді.
2. Полегшує.
3. Окиснювальне.
4. Швидкості окиснення металу по товщині.
5. Справності різака.
6. Щоб метал горів у рідкому стані.
7. Температура спалаху його вища за температуру плавлення:
8. Знижує.
9. Навуглецьоване.
10. Товщини металу, форми сопла, чистоти кисню.
11. Щоб метал горів у твердому стані.
12. Оксиди заліза.
13. Щоб зменшити тепловідвід і метал нагрівався до температури спалаху по всій
товщині різа.
14. Погіршує.
15. Вказати неможливо.
16. Температура спалаху його нижча за температуру плавлення.
17. Щоб
вони
стали
рідкотекучими
і
безперешкодно
видалялися
з різа кисневим струменем.
18. Підвищує.
19. Нормальне.
20. Правильності встановлення металу.
Ключі відповідей до завдань для контролю знань
1-11, 2-7, 3-17, 4-1, 5-13, 6-2, 7-8, 8-19, 9-10, 10-4
2. Самостійна робота учнів у підгрупах:
Завдання №1
Необхідно виготовити складальні одиниці із стандартного сталевого прокатного
профілю (вид профілю, номер профілю, розміри та кількість одиниць учні отримують
індивідуально). Розрахувати чи вистачить 1,5 кг кальцію карбід на виготовлення 150 штук
складальних одиниць з профілю Швелера №3 .
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Завдання №2 Розв’язування задач по варіантам
І варіант
1. Ацетилен - представник вуглеводнів:
а) насичених;
б) ненасичених;
в) ароматичних.
2. Молярна маса карбіду кальцію :
а) 44 г/моль;
б) 54 г/моль;
в) 64 г/моль.
3. Задача: знайти масу ацетилену кількістю речовини 6 моль.
II варіант
1. Виберіть формулу карбіду кальцію:
а) AL4С3;
б) СО2;
в) Н2СО3;
г) СаС2.
2. Молярна маса ацетилену:
а) 16 г/моль;
б) 26 г/моль;
в) 36 г/моль.
3. Задача: знайти кількість речовини кальцію карбід масою 192 г.
Завдання №3 Розв’язування задач
Задача 1
Скільки за об'ємом (н.у.) ацетилену можна добути при взаємодії 51,2 кг. Карбіду
кальцію СаС2 з водою, якщо вихід ацетилену складає 84% порівняно з теоретичним ?
Задача 2
Який об'єм оксигену витрачається на спалювання 500 л. Ацетилену при
автогенному зварюванні ?
Задача З
Який склад у відсотках карбіду кальція в технічному зразку, якщо при взаємодії
120 г. останнього з водою утворилося 33,6 л. ацетилену ?
Задача 4
Визначити скільки ацетилену, що містить 5% домішок, витрачається для добування
3 кг. ацетальдегіду за реакцією Кучерова ?
Задача 5
Визначити молекулярну формулу газу, який містить 92,3% - С, 7,7% -Н, густина за
воднем 13.
Задача 6
Здійснити перетворення:
СН4 → С2Н2 → СбН6 → С6Н5NO2
↑
СаС2
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Завдання №4 КРОСВОРД
8
1
2
3

9

4
10

7

5
6

По горизонталі:
1. Інструмент для різання металу.
2. Газ-замінник ацетилену
3. Циліндрична деталь різака (пальника) з
центральним каналом малого діаметру.
4. Знаходиться в корпусі генератора.
5. На генераторі може встановлюватись замість
манометра.
6. Початок горіння металу.
По вертикалі:
1. Властивість металів розрізатися киснем.
.Одна із основних частин різака
9. За чим слідкувати під час роботи по показнику
манометра.
10. Для утворення С2Н2 потрібен СаС2 і …..
7. Легуючий елемент.

Відповіді на кросворд.
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Література:
1. І.В. Гуменюк "Технологія зварювальних робіт"
2. В.М. Рибаков, "Дугове та газове зварювання"
3. Навчальні елементи модульного навчання електрогазозварників
4. Н.М. Буринська, "Хімія, 11 клас"
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Криворучко Петро Петрович –
майстер виробничого навчання
ДНЗ "Одеське вище професійне
училище морського туристичного
серсвісу"

Методична розробка уроку виробничого навчання
на тему:
"Приготування страв з яєць та сиру"
Тема програми: Приготування страв із яєць та сиру.
Тема уроку: Приготування страв із відварених, смажених яєць, відварених, смажених страв з
сиру. Вибір гарнірів і соусів. Визначення відповідності вимогам до якості. Оформлення,
відпуск. Дотримання вимог умов та строків зберігання.
Мета уроку:
навчальна - навчити учнів основним прийомам приготування гарячих страв із
відварених, смажених яєць. Підбору гарнірів та соусів;
розвиваюча: - самостійно складати алгоритм виконання робіт, раціонального
використання робочого часу, вміння акцентувати увагу на термін виконання робіт,
напрацювати навички з метою самовдосконалення в обраній професії;
виховна: - виховувати любов до обраної професії, дбайливе та економне відношення
до сировини, енергоресурсів та води. Відповідальності за здоров'я людей, бережному
відношенню до свого життя дотриманням техніки безпеки та санітарії.
Тип уроку: - Урок формування складних умінь.
Вид уроку: - Вправи, самостійна практична робота, аналіз конкретних виробничих ситуацій,
вивчення передових методів праці
Дидактичне забезпечення уроку:
1. Інструкційно-технологічні картки.
2. Технологічні картки.
3. Електронний варіант алгоритму роботи приготування страв із яєць.
4. Сировина для індивідуального показу.
5. Сировина для відпрацювання робіт учнями.
6. Мультимедійний комплекс.
Матеріально-технічне забезпечення уроку: обробні дошки, сковорідки, сотейники,
каструлі з низьким бортиком, копистки, сито, лопатки металеві, шумівки, ножі кухарської
трійки, кухарська голка.
Посуд для відпуску: баранчики, мілкі столові тарілки, соусники.
Міжпредметні зв’язки: Організація виробництва та технологія приготування їжі, санітарія
та гігієна, торгово-технологічне обладнання, бухгалтерський облік та калькуляція,
організація обслуговування.
Перелік практичних завдань:
1. Організація робочого місця в гарячому цеху при приготуванні страв із яєць та ситу.
2. Приготування страв із яєць: Яйця, зварені в круто, омлети, пряження.
3. Оформлення та подача всіх страв.
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4. Вимоги до якості, умови, термін зберігання страв із яєць.
5. Прибирання робочого місця кухаря в гарячому цеху.
6. Виконання правил техніки безпеки, охорони праці, санітарії та гігієни.
7. Таблиця типових помилок Таблиця 1
Таблиця 1
Таблиця типових помилок та шляхи їх попередження
№
1.

Проблеми
Може бути сіруватий до
темного колір омлетної
маси
Може бути підгорілий низ

Причини
Неправильно
спосіб

4.

Пересолений омлет

Багато солі

5.

Верхній шар жовтка
потемнів, а білок частково
розпадається.
Пряженя втратило
пухкість, стало твердим

Тривале варіння

Запекли зарання

Запікати безпосередньо
перед подаванням

Зварені рідко яйця після
обчищення не зберегли
форму

Обчистили зарано

Обчищати яйце перед
подачею

2.
3.

6.

7.

Шляхи попередження
підібраний Правильно підібрати посуд

Перегріта
жаровня
чи
сковорода
Відокремлення рідини від Неоднакова температура
омлетної маси
на поверхні сковороди

Витримка
потрібної
температури
Прогріти
молоко
до
однакової температури з
яйцями
Дотримуватись
норми
закладки
Дотримуватись часу
варіння

Список основної і додаткової літератури:
1.
ДСТУ 42 : 2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. К. держстандарт,
2004. – 11.
Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів. К. А.С.К. 2003.- 847с.
2.
3.
Антонець Л.І. та автори. Лабораторний практикум з предмета «Технологія
приготування їжі та організація виробництва». –К,: Факт. 203. - 304с.
4.
Доцяк В.С. Українська кухня. Львів. Оріяна-Нова.- 1998.- 513с.
5.
Олійник О.М. основи фізіології, санітарії та гігієни харчування. – Львів. Оріяна-Нова.
1998.- 124с.
6.
Саєнко Н.П., Волошенко Т.Д. Устаткування підприємств громадського харчування. –
К.: ТОВ «ЛДЛ», 2005. – 320с.
7.
Сирохман І.В., Задорожній І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих
товарів. К. :Лібра. -2002. -368с.
Шумило Г.І. Технологія приготування їжі. К.: Кондор. - 2003.-506с.
8.
Хід уроку:
1. Організаційна частина – (5 хвилин):
Перевірка наявності учнів.
Перевірка готовності учнів.
Допуск з охорони праці.
2. Вступний інструктаж – ( 30 хвилин)
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Актуалізація знань:
Тема програми: Приготування страв із яєць та сиру.
Тема уроку: Приготування страв із яєць та сиру. Вибір гарнірів і соусів. Визначення
відповідності вимогам до якості. Оформлення, відпуск. Дотримання вимог умов зберігання.
• Цільова установка проведення уроку - навчитися основним прийомам
приготування страв із варених, смажених яєць.
• Перевірка знань, умінь учнів, необхідних для подальшої роботи:
1. Яка харчова цінність яєць?
2. Яких приміщеннях обробляють яйця?
3. Чому приділяється така увага до обробки яєць?
4. Яких вимог охорони праці, санітарії та гігієни слід дотримуватись при приготуванні страв
із яєць та сиру?
5.З якими гарнірами готують яєчню?
6.Чим відрізняється омлет від яєчні?
7.Як готують і подають пряженю? Чим вона відрізняється від омлету?
8.Складіть технологічну схему приготування омлету змішаного
9.Які терміни зберігання страв із яєць та сиру?
•
Аналіз і доповнення відповідей учнів, підведення підсумків
Повідомлення нової навчальної інформації:
•
Організація робочого місця при приготуванні страв із яєць (підбір посуду,
інвентарю, інструментів) - (показує).
•
Дотримання правил санітарії та гігієни, технічних вимог безпеки праці при
приготуванні страв із відварених, смажених яєць, відварених.
•
Пояснення та показ прийомів підготовки яєць до приготування – (пояснює).
Послідовність технологічного процесу приготування страв із відварених, смажених яєць.
Завдання до практичної роботи.
Відповідь майстра на запитання учнів.
Розподіл учнів за робочими місцями
Повідомлення про критерії оцінювання виконуваних робіт
3. Самостійна робота учнів і поточний інструктаж (4,5 години).
Самостійна робота учнів над виданими завданнями
Цільові обходи майстра робочих місць – обходить робочі місця учнів з метою:
- перевірки організації робочого місця і дотримання правил безпечного ведення
робіт;
- правильності виконання трудових дій, прийомів;
- якості виконання роботи;
Прийом майстром виконаних робіт
Прибирання робочих місць
4. Заключний інструктаж ( 30 хвилин).
Аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку.
Оцінка роботи учнів, її об’єктивне обґрунтування.
Аналіз причин помилок учнів та засоби їх усунення.
Видача домашнього завдання
Скласти технологічну схему виготовленої страви.
Майстер виробничого навчання ________________________/підпис/
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Конспект майстра
На уроці ми маємо ознайомитись із сировиною, яка використовується для
приготування страв з яєць, класифікацією та технологією приготування омлетів, та
правилами подачі омлетів.
Ця тема тісно пов’язана з іншими спец предметами і не тільки. Це такі, як; виробниче
навчання, облік, калькуляція і звітність, устаткування підприємств харчування, охорона
праці, санітарія та гігієна виробництва.
Немає нічого дивного в тому, що страви, подібні до омлету, існують в багатьох
національних кухнях, оскільки яйця були завжди одним з основних продуктів харчування
для багатьох народів.
У Іспанії омлет називають «тортілья» і готують його частіше всього з обсмаженою
картоплею і цибулею (tortilla de patatas). У цюстраву також можуть додати часник, солодкий
стручковий перець, артишоки, а тортілью з шинкою або чорізо (ковбасою), називають tortilla
paisana. На відміну від свого французького «побратима», такий омлет смажать виключно на
оливковій олії і подають в холодному і гарячому вигляді.
На Середньому Заході в США можна спробувати так званий омлет (Denveromelette)
Денвера, який складається з яєць, шинки, цибулі і зеленого стручкового перцю, а інколи в
нього додають також сир або картоплю.
Італійці гордяться своєю фрітаттою: окрім яєць в неї можуть входити будь-які овочі,
гриби, сир, м'ясні продукти і навіть макарони. На відміну від багатьох інших різновидів
омлету, у фрітатту не прийнято додавати продукти, що містять велику кількість рідини. Та і
готується фрітатта повільно від 25 до 60 хвилин залежно від рецептури, хоча сучасні кухарі
використовують і швидші рецепти страви. Річ у тому, що фрітатту не обов'язково
підсмажувати на сковорідці, а ось побувати в духовці вона повинна обов’язково.
Японці традиційно готують різні омлети: омуретсу (omuretsu, омлет на західний
зразок) і омурайсу (omuraisu, рис, залитий збитими яйцями, інколи з додаванням м'яса птиці,
який подається з томатним соусом). Крім того, тут можна спробувати ще і омлет, в якому
замість смаженого рису використовується локшина, - омусоба (omusoba). Усесвітньо відомий
також японський омлет «тамаго», який використовується у вигляді тонких скибочок для
верхнього шару класичних суші, а також подається як самостійна страва. Її особливість в
тому, що вона має солодкуватий смак і в її склад, як втім і до складу інших омлетів японської
кухні, входить соєвий соус (інколи і саку або мірін).
Примітний також і тайський омлет «kaiyatsai». Ця страва з'явилася тут завдяки
впливу західної кухні. Тайці урізноманітнили смак традиційного омлету різними начинка ми
і стали додавати в нього традиційний рибний соус, місцеві спеції, і смажити його на
кунжутному, арахісовому або ж вершковому маслі.
У російській кухні теж існує свій варіант омлету - драчена - страва з яєць, замішана на
молоці з крупою, борошном або тертою картоплею. Ця страва ритуальна, її частіше всього
їдять на Трійцю, а також в дні поминання з нею ходять на кладовище поминати покійних.
Для того, щоб приготувати різні види омлетів необхідно підготувати сировину. Як ви
думаєте, що необхідно для приготування омлету?
Варені яйця
Яйця варять у шкаралупі і без неї. Для варіння у шкаралуп беруть 3 л води і 40 – 50
гр. солі на 10 шт. яєць. Сіль додають для того, щоб запобігти витіканню яйця при наявності
тріщин на шкаралупі. Підсолену воду доводять до кипіння, а потім занурюють в неї
підготовлені яйця. Залежно від кулінарного використання і тривалості варіння дістають
варені яйця різної консистенції – рідкі, « в мішечок «, круті.
Зварені яйця ополіскують холодною водою, щоб їх легше було обчищати.
Смажені яєчні страви
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До смажених страв яєць належать яєчні і омлети. Смажать ці страви основним
способом при температурі 140 – 160 0С.
Яєчня натуральна. На добре розігріту порційну сковорідку з вершковим маслом
обережно випускають підготовлені яйця так, щоб не порушити цільності жовтка. Білок
посипають дрібною сіллю, жовток при смаженні можна посипати меленим перцем. Яєчню
смажать 2 – 3 хв до повного загусання білка. Жовток повинен бути напіврідким.
Омлети готують із суміші яєць, молока (води або вершків) і солі (з розрахунку 15 г
молока і 0,5 г солі на 1 яйце). Омлети поділяються на натуральні, змішані з гарніром,
фаршировані гарніром.
САНІТАРНІ ВИМОГИ:
1. Заборонено використовувати яйця водо плаваючої птиці ( гусей та качок).
2. Заносити яйця в лотках до виробничих приміщень, холодного цеху і ставити на
виробничі столи.
3. Обробляють яйця тільки в призначеному приміщенні.
4. Перекладають в спеціально промаркірований посуд «Яйця».
5. Чітко дотримуватися правила миття яєць.
Перед використанням яйця перевіряють на овоскопі і проводять їм санітарну обробку
в чотирьох ваннах.
1.Тепла вода – 10 хвилин:
2.0,5% розчин кальцинованої соди – 5-10 хвилин.
3.0,5% розчин хлорного вапна – 5 хвилин.
4.Проточна холодна вода.
Крім яєць на виробництві можуть використовувати меланж. Це суміш яєчних білків і
жовтків (без шкарлупи), перемішаних, профільтрованих, пастеризованих, охолоджених і
заморожених при температурі -18оС по 5, 8 і 10кг.
Зберігання та підготовка до приготування:
Зберігають при температурі -9…-100С і відносній вологості повітря 80-85% до
8
місяців.
Розморожують при кімнатній температурі або у воді температурою +50оС,
обсушують, відкривають, ретельно перемішують дерев'яною кописткою і проціджують.
А ще використовують сухі пастеризовані яєчні продукти. Це висушена суміш яєць,
білків або жовтків окремо.
А чому сухі яєчні продукти називають пастеризованими, а не стерилізованими?
Зберігання сухого яєчного порошку:
При кімнатній температурі і відносній вологості повітря 65-75% протягом 6 місяців, а
при температурі 2оС і відносній вологості повітря 60-70% до 2-ох років з моменту
виготовлення.
Підготовка до приготування:
Просіюють через сито і розводять теплою водою або молоком (на 1 кг порошку
беруть 3,5 л води), розмішують і витримують 30 хв. для набрякання, потім одразу
використовують.
ЗАБОРОНЕНО:
Виготовлення омлету з меланжу.

1.
2.
3.
4.
5.

Звертаю вашу увагу на правила підготовки сировини
Відбираємо чисті яйця.
Набиваємо на ніж.
Перетираємо крізь сито.
Молоко бажано, щоб було злегка підігріте однієї температури з яйцями.
Розчин солі ( щоб не було кам’яне вугілля та інші домішки, сіль розвести водою чи
молоком і процідити крізь сито).
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Правила приготування омлету натурального
1. Готуємо суміш з яєць, молока ( води або вершків) і солі; на 1 яйце: 15 г молока, 0,5 г
солі.
2.Ретель перемішуємо, збиваємо до утворення піни.
3. Розігріваємо сковорідку ( чавунну ) до температури 180 – 2200С з вершковою олією.
4. Виливаємо омлетну масу і смажимо до повного запустіння.
5. Коли нижня частина підсмажиться, краї загинають з двох боків ( як пиріжок ), або
викладають у формі на півмісяця.
6. На підігріту тарілку викладають омлет рубцем донизу.
7. Поливають розтопленим вершковим маслом, посипаємо подрібненою зеленню 1–2 г на
порцію.
Змішані омлети:
В готову сиру омлетну масу додають ( обсмажені м’ясні продукти, сир, пасеровану
ріпчасту цибулю, сало шпик, смажені овочі).
Чи можемо додавати солодку начинку ( джем, варення)?
Фаршировані омлети:
На готову омлетну масу кладуть начинку, загортають з двох боків краї, прикриваючи
начинку і надаючи омлетові форму довгастого пиріжка.
Різновид страв з яєць Додаток 1

1.
2.
3.
4.
5.

Опитування учнів:
Дайте відповідь на запитання:
Чи відрізняють змішані омлети від фаршированих?
Чому при масовому приготуванні яйця набивають не більше 3 – 5 шт. на тарілку?
Чи можна готувати омлети на пару?
Чим відрізняється кашка від омлетів?
Перелікуйте страви з яєць натуральних?

Начинки і добавки.
Начинки і добавки можна класти або безпосередньо в масу для омлету, або покласти
начинку на одну половинку готового омлету і прикрити інший. Начинки рекомендують
готувати для омлету окремо або вже до того, як омлетна маса попаде на сковороду.
Наприклад, цибулю не рекомендують сильно підсмажувати, оскільки в процесі приготування
омлету вона може підгоріти, та і помідори, і інші дуже соковиті овочі краще припустити
окремо, щоб рідина не виділилася потім в готовому омлеті. А ось м'ясні продукти: шинку,
ковбасу або балик, а також відварене м'ясо, - можна заздалегідь не обсмажувати. Посипати
зеленню і спеціями омлет необхідно, коли він схопився зверху, при цьому потім знову
закрити кришкою, щоб страва просочилася ароматом. Тоді ж можна покласти в кінці
приготування і сир, наприклад, так він не втратить свій смак. У омлети кладуть різні добавки
- все, що лише душі завгодно: ікру, морепродукти, рибу (солону і смажену), всілякі овочі і
навіть фрукти і т. д., все залежить від фантазії і відчуття міри, і смаку.
Приготування начинок
1. Як ми нарізаємо овочі і м’ясні продукти? (дрібними кубиками чи соломкою).
2. Чи обов’язково їх підсмажити, доводити до готовності?( так).
3. Які способи наприклад для шпинату, консервованого горошку?
(шпинат – припускають, зелений горошок – прогрівають).
4. Чи можна використовувати копчену ковбасу?
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
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Для приготування яєчні чи омлету з ковбасними виробами копчені ковбаси не
використовуйте, оскільки в них мало вологи і при обсмажені вони стають твердими.
Для приготування омлетів можна використати різні способи теплової обробки:
1. Основний спосіб смаження;
2. Варіння на пар:
3. Запікання в жаровій шафі.
На чому смажити?
Французи смажать омлет лише на вершковому маслі, змішуючи його з масою при
пасеруванні. Втім, смажити омлет можна і на суміші рослинної олії і вершковому маслі (так
вершкове не підгоратиме), і на рослинних оліях, на смальці і салі.
Посуд
Омлети можна готувати різними способами, і для всіх цих рецептів потрібно вибирати
свій посуд. Частіше ж всі омлети готують на сковороді: вона має бути важкою з рівним і
товстим дном, в ідеалі чавунна (краще всього 15 сантиметрів в діаметрі). Вважається, що
така сковорода має бути призначена лише для омлету, і нічого іншого на ній готувати не
можна. Краще всього, якщо в такої сковороди є кришка з отвором для випару вологи: це
дозволить надлишкам вологи випаруватися, і омлет збереже свою легкість. Якщо в кришці
немає отвору, то тоді можна накрити сковорідку кришкою так, щоб залишився невеликий
отвір.
У духовці омлет можна готувати не лише в сковороді, але і на деку, змащеному
жиром, або у вогнетривкій формі.
А відварювати омлет на пару можна або в спеціальній ємкості в пароварці, або на
паровій або водяній бані в каструлі. Суміш для омлету вилити у форму і поставити її на
каструлю з киплячою водою.
Збивати омлет професіонали рекомендують саме виделкою, при цьому вони
стверджують, що виделка для омлету може бути використана лише для цієї страви. Розумно
скористатися і вінчиком, і міксером, і блендером, і комбайном - так економиться час і сили,
омлет же виходить ніжним і повітряним, хоча є небезпека, що він обпаде після зняття
кришки.
Висновок
Виробниче навчання є основою професійної підготовки учнів і включає навчання учнів
у навчально - виробничих майстернях , лабораторіях , на полігонах , а також в цехах базових
підприємств Специфіка виробничого навчання , перш за все в тому , що навчальний процес
при цьому здійснюється в ході продуктивної праці учнів . Це обумовлює особливості
навчального процесу - його змісту , навчальної діяльності учнів , навчальної діяльності
майстра , засобів навчання . Процес навчання визначає підвищений інтерес учнів на
отримання конкретної професії , до спеціальних предметів і виробничого навчання .
Загальна професійна спрямованість навчального процесу визначає орієнтацію учнів на
оволодіння вміннями застосовувати знання для вирішення практичних завдань, взаємозв'язок
загальних цілей розумового розвитку учнів і цілей формування їх технічного мислення.
Основну роль і особливе місце в загальному процесі підготовки кваліфікованих робітників ,
у професійній підготовці та формуванні особистості майбутніх робочих має виробниче
навчання Виробниче навчання - це самостійна складова частина навчального процесу , яка
має свої специфічні в порівнянні з теоретичним навчанням цілі і завдання , зміст, методи,
форми і засоби Основи професійної майстерності формуються у майбутніх робітників
постійно, протягом усього періоду навчання в училищі Процес виробничого навчання
відбувається на основі взаємозв'язку теорії і практики.
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Додаток 1
Яйця пашот

Яєчня

Омлети
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Додаток 2
Технологічна схема «Омлет натуральний»
Яйця

Молоко

Сіль

Вершкове масло

первинна
обробка

набити яйця

збити молоко, яйця, сіль

до утворення піни
чавунну сковорідку розігріти

вилити масу

смажити до загусання
краї загнути з обох боків

надати форму довгастого
пиріжка
перекласти рубцем донизу

полити розтопленим
маслом

розтопити
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Додаток 3
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
Омлет натуральний № 438
№

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий Киев «АРИЙ», Москва «ЛАДА» 2009
НАЙМЕНУВАННЯ
ВИТРАТИ НА 1
ТЕХНОЛОГІЧНІ
СИРОВИНИ
ПОРЦІЮ
ВИМОГИ ДО
СИРОВИНИ
БРУТТО
НЕТТО

1 Яйця
2 Молоко
3 Сіль
4 Маса омлетної суміші:
5 Маргарин столовий
6 Маса готового омлету:
7 Масло вершкове
ВИХІД :

3 шт.
45
0,3
10
5

120
45
0,3
165
10
160
5
165

Сировина повинна бути
доброякісної, відповідати
вимогам стандарту та
пригодна для
приготування.

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ
Підготовлені яйця з’єднують з молоком і сіллю, добре розмішують, злегка збивають
до утворення піни.
На розігріту чавунну сковорідку з вершковим маслом швидко виливають
підготовлену омлетну масу і смажать до повного її загусання. Коли нижня частина омлету
підсмажиться, краї його загинають з обох боків до середини, надаючи форму довгастого
пиріжка, перекладають рубцем донизу на розігріте блюдо.
Перед подаванням омлет поливають розтопленим вершковим маслом.
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВОЇ СТРАВИ
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД : хвиляста поверхня, має форму пиріжка, политий вершковим
маслом.
КОЛІР:
золотисто – жовтий;
СМАК ТА ЗАПАХ:
свіжоприготовленого омлету, масла.
КОНСИСТЕНЦІЯ:
ніжна, пухка, соковита
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Додаток 4
Інструкційна картка приготування омлетів натуральних
Вправа: визначення якості яєць органолептичними показниками, обробка яєць, набір сировини,
набивання яєць, приготування омлетної суміші, теплова обробка.
Сировина: яйця, молоко або вершки, рослинна олія, вершкове масло, сіль.
Інструменти: блендер, міксер, виробничий стіл, терези, пересувний стелаж.
Обладнання: електроплити, жарові шафи, холодильна шафа.
Інвентар: каструля ємкістю 2 – 0,5 л, друшляк, малий ніж кухарської трійки,
сковорідка
чавунна та порційна, соусники, сито для проціджування маси та просіювання борошна, вінчик
для збивання, тарілка, ложка.
Протягом 40 хвилин майстер готує 20 порцій омлету натурального, а учень за такої кількості
продуктів готує страву за 1 годину 30 хвилин.
Порядок
виконання вправ

Інструктивні вказівки

Шаблон, приклад Норма
виконання
часу для
роботи
учня
Вправа 1. Визначення якості яєць органолептичними показниками
1. Оцінка
1. Яйця звільнити від упаковки.
5хвилин
2.Перевірити на цілісність та свіжість.
зовнішнього
вигляду.
2. Колір шкаралупи :
у свіжого яйця від білого до
сіруватого кольору та матовоглянцеви й блиск.
3.Помістити яйце в солоний розчин:
свіже яйце опуститься на дно стакана;
столове, яке зберігалося до 25 діб при
правильному зберіганні,- «повисне»
гострим кінцем до низу близько до дна
4. Відсутність деформацій та
пошкоджень .
2. Оцінка запаху
1. При розбиванні яйця перевірити
пугу.
2. Велика пуга – довге зберігання яйця
мікроби проникають зовні .
Вправа 2. Обробка яєць
1.Підготувати виробничий стіл.
1. Підготовка
2 хвилини
робочого місця
2. Підготувати 4 ванни для санітарної
Обробка яєць
обробки:
* в першу налити теплу воду на ½
об’єму ванни;
* в другу - 0,5% розчин кальцинованої
соди;
* в третій - дезінфікують 0,5%
розчином хлорного вапна;
* в четвертій – ополіскування
проточною водою
3. Решітчасті корзини, відра з отворами.
12 хвилини
1.Укласти в решітчасту корзину.
2.Помістити в першу ванну на 10 хв.
3. Перемістити в другу ванну з 0,5%
розчином кальцинованої соди і
витримати 5 – 10 хв.
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1. Розміщення
посуду на
робочому столі

1. Виконання
прийому

2. Виконання
прийому
набивання яєць

1. З’єднання
інгредієнтів

1. Організація
робочого місця

Приготування
(смаження
омлетної маси)

4. У третій дезінфікують 0,5% розчином
хлорного вапна протягом 5 хв.
5. У четвертій ополоснути проточною
холодною водою 5хв.
6. Викласти в маркіроване відро
Вправа 3. Організація робочого місця
1.Підбір посуду для приготування
омлету.
1.На виробничому столі розмістити:
а) миску;
б) ніж для набивання яєць;
в) сито для проціджування яєць;
г) вінчик для збивання маси.
Вправа 4. Набір сировини
1. Миска з яйцями.
2. Ємкість з молоком.
3. Сіль в мірному стакані.
4. Пляшка з рослинною олією.
5. Тарілка з вершковим маслом
Вправа 5. Набивання яєць
1. Середній ніж кухарської трійки взяти
в праву руку лезом догори.
2.Яйце тримати в лівій руці.
3. Обережно розбити шкаралупу яйця не
до кінця.
3. Покласти ніж на стіл.
4. Обома руками роз’єднати шкаралупу
яйця.
5. Випустити розбите яйце в миску.
6. Процідити крізь сито.
7. Шкаралупу висипати в відро для
відходів.
Вправа 6. Приготування омлетної суміші
1. Підготовлені яйця звити вінчиком.
2.Влити до яєчної суміші молоко
( вершки або води).
3. Сіль розвести в мірному стакані водою.
4. Перемішати ложкою.
5. Процідити крізь сито.
6. З’єднати з молоком та яйцями
розчинену сіль.
7.Злегка перемішати до утворення піни
вінчиком.
Вправа 7. Теплова обробка
1. Підготувати чавунну сковорідку з
кришкою.
2. Тарілки , лопатку.
3. Розтоплене вершкове масло.
4. Столову ложку
1. Добре розігріти чавунну сковорідку з
рослинною олією на електроплиті до
температури 1800С.

2 хвилини

5 хвилини

1 хвилина

7 хвилин
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1. Виконання
прийому

2. Влити омлетну масу.
3. Рівномірно розподілити по всій
поверхні круговими рухами.
4. Накрити кришкою.
5. Підсмажити 3 хв. на середньому нагріві
електроплити.
6. Зняти кришку з сковорідки, покласти її
на виробничий стіл.
6. Лопаткою загнути краї з двох боків до
середини.
6. Надати форму довгастого пиріжка.
7. Розігріти тарілку для омлету----.
8. Перекласти омлет зі сковорідки
лопаткою на підігріту тарілку рубцем
донизу.
9.Полити розтопленим вершковим маслом
або посипати подрібненою зеленню.
Вправа 8. Прибирання робочого місця
1. Вимити посуд, інвентар,
інструмент.
2.Робочі столи помити мильним розчином,
обробити 0,2% розчином хлорного вапна,
ополоснути теплою водою.
3.Прибрати робоче місце.
4. Викинути відходи з баків. Баки помити
5% розчином хлорного вапна.

5 хвилини
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Набити
підготовлені яйця
на ніж

Протерти крізь
сито

Налити
молоко.(необхідна
кількість 30г.)

Розчинити сіль в
молоці

Додати молоко з
сіллю крізь
маленьке сито

Збити

Збити

Розігріти
сковорідку то
180º-220º,
вилити омлет.

Смажити

Накрити
кришкою

Надати форму на
півмісяця, полити
розтопленим
вершковим
маслом.
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Додаток 5
Тести

Зміст тесту

I. Дайте усні відповіді на
поставлені питання:
а) чим відрізняється
Пряженя від омлету?
б) Чому для приготування
яєчні й омлету з ковбасними
виробам, копчені ковбаси не
використовують?
II. Визнач вірні варіанті
відповіді.
1. Щоб замітини одне яйце
масою 40г.меланжу слід
взяти:
а) 40гр.
б) 60гр.
в) 30гр.
2. Пряження по гуцульські
до яєць додають:
а) борошно
б) борошно та сметану
в) кукурудзяне борошно та
сметану
III. Приготуйте омлет
змішаний з ковбасою.

Відповіді учня

Відмітки майстра виробничого
навчання
Знає
Не
Вміє Не
знає
вміє
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Додаток 6
Тести
1. Що таке меланж:
а) суміш яєць, молока і муки
б) суміш яєць і молока
в) заморожена суміш білків і жовтків
2. Яйця
яких
птахів
заборонено
використовувати
на
ПОП
і
чому:_____________________________________________________________________
_________________________________________
3. Чи згодні ви з таким твердженням:яйця всмятку варять у киплячій воді 4,5 - 6
хвилин з моменту закипання води.
а) так
б) немає
4. Для чого варені яйця швидко охолоджують під холодною водою?
_______________________________________________________________
5. Як ділять страви з яєць за способом теплової обробки?
_______________________________________________________________
6. Чи згодні ви з таким твердженням: для заміни одного яйця масою 40г беруть 40г
яєчного порошку
а) так
б) ні
7. Які способи варіння яєць ви знаєте:
____________________________________________________________
8. Чи згодні ви з таким твердженням: при приготуванні яєчні солять тільки білок
а)так
б) ні
9. Визначити назву страви з опису:
Підготовлені яєчні продукти з'єднують з молоком і сіллю, добре вимішують, злегка
збиваючи, додають нарізані овочі, м'ясні продукти, гриби, злегка обсмажені, додають
тертий сир, перемішують. Смажать на вершковому маслі на розігрітій сковороді,
злегка помішуючи до загустіння. Готовому виробу загинають краю, надаючи форму
пиріжка.
При відпустці кладуть швом вниз на тарілку, поливають розтопленим вершковим
маслом або посипають зеленню.
а) омлет натуральний
б) омлет фарширований
в) омлет змішаний
10. Вставити пропущені слова.
Технологія
приготування
яєчні:
1_____________
сковороду
з
жиром
2________________ обережно випускають підготовлені яйця так, щоб 3____________
залишився цілим. Смажать 4_________ хвилини до загустіння.
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Додаток 7
Карта логічного мислення при приготуванні змішаних омлетів
Завдання1.
Викресліть надлишковий продукт у вказаному наборі, призначеному для приготування
змішаного омлету :
Молоко незбиране , яйце куряче , цибуля зелена , маргарин , сіль , сметана , зелень
петрушки.
Завдання 2.
Впишіть зайвий продукт у вказаному наборі , призначений для приготування змішаного
омлету:
Яйця курячі , молоко незбиране , цибуля зелена або сир твердих сортів , або ковбаса
копчена , сіль , зелень , .........
Завдання 3.
Обведіть кружком номер набору продуктів , який відповідає страві «Змішаний омлет »:
Яйця курячі
Молоко незбиране
Цибуля зелена
Сосиски
Маргарин
Сіль
Вершкове масло
Зелень

Яйця курячі
Сметана
Сир твердих сортів
Маргарин
Борошно
Сіль
Зелень
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