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У КРИВОРІЗЬКОМУ ТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ НМЕТАУ

ВІДБУЛОСЯ ВІДКРИТЕ РЕГІОНАЛЬНЕ БІНАРНЕ 

ЗАНЯТТЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ІНОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

для студентів спеціальності:

133 „ Галузеве машинобудування”

група ГМ -19 1/9

Викладач-методист вищої категорії Зельцер Оксана 

Анатоліївна

Викладач-методист вищої категорії Новікова Лідія Іванівна



Міжпредметна інтеграція полягає у поєднанні матеріалів предметів: «Гідро- пневмоприводи, 

основи механотроніки» та «Підйомно-транспортні машини» для кращого сприйняття 

студентами інформації. Це збільшує інформативну наповненість, активізує мислену 

діяльність, розв’язує конкретні перспективні завдання, запобігає перевантаженню.



У зв’язку із епідеміологічною ситуацією у

нас в Україні стало системою проведення

дистанційного навчання. В таких умовах

актуальною темою є проведення

дистанційних бінарних занять, які сприяють

підвищенню якості освіти, як студентів, тому

що в основі лежать формування і розвиток

предметних, міжпредметних і особистісних

результатів так і викладачів.











РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ

Викладач Зельцер О.А.:

Розгляд теми заняття пропоную здійснювати за наступним планом:

План заняття

1 Класифікація і принцип дії гідроприводу

2 Конструкція основних вузлів

3 Основні параметри гідроциліндрів

4

4 Розрахунок гідроциліндра

Викладач: Новікова Л.І.

5 Переваги використання гідроприводів в підйомно-транспортних машинах

6 Область застосування гідроприводів у ВПМ

7 Гідравлічні домкрати

8 Гальма із гідравлічним приводом

9 Грейфер гідравлічний

10 Лебідки із гідравлічним проводом

Студент гр ГМ 19 1/9 Гончаров Ігор

9 Мостові крани









Важливо, що під час проведення бінарного заняття в умовах навчання із застосуванням дистанційних

технологій відбувається інтенсифікація навчального матеріалу: обробляється об’ємний матеріал за менший час,

швидко знаходяться відповіді на проблемні питання та зменшується навантаження на студентів.

В інформаційному суспільстві зростає потреба у формуванні навичок пошуку інформації, її аналізу, обробки,

зберігання, розповсюдження, тобто особливо актуальною стає задача виховання у студентів вміння працювати із

інформацією.

Мету, яку поставили викладачі при проведенні бінарного заняття, досягнуто, студенти активно та ефективно

виконували завдання, а також не лише продемонструвати набуті знання, але і самостійно наводили приклади

застосування гідроприводу у ВПМ та виражали власну думку, що сприяло розкриттю теми.

Підведення підсумків заняття




