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Група № : 22  

Урок № : 1  

Тема уроку: Поняття технології 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про поняття технології 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Технологія - комплекс наукових та інженерних знань, втілених в 

способах і засобах праці, наборах матеріально-речових факторів 

виробництва, видах їх поєднання для створення певного продукту або 

послуги 

До сучасної технології висуваються наступні вимоги: 

 o високий ступінь поділу процесу на стадії (фази); 

 o системна повнота (цілісність) процесу, який повинен включати весь 

набір елементів, що забезпечують необхідну завершеність дій людини 

в досягненні поставленої мети; 

 o регулярність процесу і однозначність його фаз, що дозволяють 

застосовувати середні величини при охарактеризуванні цих фаз, а отже 

їх стандартизації і уніфікації; 

 o технологія є нерозривно пов'язаною із процесом - сукупністю дій, які 

виконуються в часі; 

 o технологічний процес здійснюється в штучних системах, створених 

для забезпечення реалізації певних потреб. 

Зазначені вище властивості визначають характеристики технологічних 

процесів: 

 o поділ процесу на внутрішні взаємозв'язані стани, фази, операції, що 

забезпечують оптимальну або близьку до оптимальної динаміку 

розвитку процесу, а також визначають раціональні межі вимог до 

персоналу, що працюватиме з даною технологією; 

 o координування і поетапне виконання дій та операцій, спрямованих на 

досягнення необхідного результату, причому послідовність дій 

базується на логіці функціонування і розвитку визначеного процесу; 

 o однозначність виконання наявних в технології процедур і операцій, 

що є неодмінною і вирішальною умовою досягнення результатів у 

відповідності з визначеними для цього нормами і нормативами. 



Так можна інтерпретувати поняття технології в широкому сенсі. З іншого 

боку, в більш вузькому сенсі означення технології формулюється наступним 

чином: 

Технологія - це набір способів, засобів вибору і здійснення керуючого 

процесу з множини можливих його реалізацій 

В основі будь-якого процесу лежить визначена технологія, до компонентів 

якої відносяться: 

 1) мета реалізації процесу; 

 2) предмет, що підлягає технологічним змінам; 

 3) способи і методи впливу; 

 4) засоби технологічного впливу; 

 5) впорядкованість і організація, які протиставлені стихійним 

процесам. 

Технологічні, виробничі та інформаційні процеси 

Для визначення відмінностей інформаційного процесу від інших процесів, 

наведемо наступні означення: 

Технологічний процес - це послідовна зміна станів, стадій розвитку, 

сукупність дій 

Виробничий процес - це сукупність взаємозв'язаних операцій і 

перетворень ресурсів, спрямованих на виготовлення певної продукції 

Цілеспрямовані процеси можна представити у вигляді схеми: 

 

Рис.1.1. Цілеспрямовані технологічні процеси 

Наведені на рис.1.1 процеси характеризуються різною можливістю 

керування, а саме: 



 o автоматичні процеси - всі дії виконуються без будь-яких відхилень, в 

автоматичному режимі; 

 o хаотичні процеси - причинно-наслідкові зв'язки мають статистичний, 

імовірнісний характер; 

 o програмована технологія - визначена послідовність процесів обробки 

інформації відповідно до заданої програми; 

 o професійно-технічна технологія - визначена послідовність 

процесів обробки деталей, виробів, вузлів за певним технологічним 

процесом; 

 o науково-технічна технологія - визначена послідовність процесів 

обробки технологічного об'єкту (інформації, деталей, виробів, вузлів) 

згідно заданого технологічного процесу та із застосуванням засобів 

інтелектуальної обробки інформації; 

 o науково-дослідна технологія - не визначена повністю послідовність 

процесів обробки технологічного об'єкту у відповідності із заданим 

технологічним процесом, що може змінюватись для отримання 

бажаного результату і потребує застосування засобів інтелектуальної 

обробки інформації. 

Між цими основними класами процесів існує низка проміжних. 

Інформаційні процеси поділяють на процеси циркуляції та переробки 

інформації, які, в свою чергу поділяються на процеси збору, передачі, 

обробки, збереження та спрямування до користувача. 

Доцільно розглядати цикл - "дані - інформація - знання", чітко розмежовуючи 

семантику компонент циклу і відношення між ними, що дозволяє 

представити загальну основу інформаційної технології та її сутність в різних 

предметних областях. 

 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

1. Технологія  – це…. 

2. Які існують види технологічних процесів ? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  
 

 

 

 



Урок № : 2 

Тема уроку: Історія розвитку 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про історія розвитку 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Однією з важливих ознак сучасного розвитку української держави є 

спрямованість економіки на підвищення конкурентоспроможності 

підприємств, модернізацію виробництва, впровадження нових технологій та 

устаткування. Провідна роль у цих процесах належить галузі 

приладобудування, машинобудування, які виробляють засоби вимірювань, 

аналізу, обробки і надання інформації, обладнання регулювання, автоматичні 

й автоматизовані системи управління. За рівнем наукоємності дана галузь 

повинна залишатись провідною галуззю вітчизняного виробництва. Наукові 

ідеї, які народжувались у ній, забезпечували надійність роботи пристроїв у 

космонавтиці, радіоелектроніці, ракетобудуванні та літакобудуванні, в 

цілому відображали стан науково-технічного розвитку України. Виробництво 

сьогодні у сфері приладобудування, в загальному експорті виробництва 

сьогодні не перевищує 5%. Відродження машинобудівної галузі, 

забезпечення її випереджаючого розвитку – одна з найважливіших умов 

побудови постіндустріального суспільства, що базується на ефективному 

використанні наукових 81 знань і високих технологій. Машинобудування має 

ключове значення для технологічного переозброєння всіх галузей 

виробництва. Україна має науково-технічний і економічний потенціал для 

розвитку машинобудування на основі схваленої на розширеному засіданні 

колегії Міністерства економіки у листопаді 2004 року інноваційної моделі 

структурної перебудови економіки України. Передбачається збільшити 

темпи розвитку машинобудування принаймні удвічі з тим, щоб довести у 

2015 році його частку в загальній структурі промисловості до 35-40% і 

збільшити обсяг виробленої продукції на одного працюючого в 

машинобудуванні у 2-2,5 рази. Для прогресу енергетичного та гірничо-

металургійного комплексу конче потрібна продукція важкого, 

транспортного, енергетичного та електротехнічного машинобудування. 

Необхідне створення власного потенціалу атомного машинобудування. 

Враховуючи відчутно зрослий попит на побутову техніку та підвищення 

платоспроможності населення, має пріоритет розвиток високотехнологічного 

виробництва побутової техніки. В Україні необхідно технологічно 

реорганізувати повний комплекс всіх складових машинобудівного 

виробництва від заготівельного, агрегатного, метрологічного, 

металообробного, верстатно-інструментального до автоматизованого, 



роботизованого сучасного механоскладального. Добру перспективу 

становить розвиток інструментальної промисловості, як важливої складової 

машинобудування та приладобудування. Для розвитку машинобудування в 

Україні велике значення має розвиток приладобудування, електронної 

техніки та інформаційних систем. Україна може вийти на світовий ринок із 

конкурент здатним верстатним обладнанням на основі наукомісткої 

механотроніки, паралельної кінематики, комп’ютерного оснащення. 

Принципового значення для розвитку машинобудівної галузі набуває 

використання новітніх технологій виробництва металів і сплавів та 

технологій їх обробки, з’єднання, захисту від корозії та руйнування, зокрема: 

розробка та освоєння нових марок сталі для виробництва литих, кованих та 

прокатних виробів з високим комплексом фізико-механічних властивостей, 

замкнутого циклу технологій формування виробів та прокату з алюмінію, 

титану та їх сплавів, застосування нанотехнологій дисперсного насичення 

металевих виробів тугоплавкими сполуками. Застосування в різних галузях 

машинобудування сучасних джерел висококонцентрованої енергії (лазер, 

електронний промінь, плазма), технологій та обладнання для прецизійного 

зварювання та різання дозволяє суттєво підвищити продуктивність праці та 

якість продукції. 82 Сучасним напрямом технологічного обладнання стане 

широке використання систем штучного інтелекту та технічного зору, 

створення автоматизованих та роботизованих комплексів на стадії складання 

машинобудівної продукції масового призначення. На новому технічному 

рівні повинно розвиватися виробництво машин та обладнання для вугільної, 

гірничої, будівельної, дорожньотранспортної техніки. Велике значення для 

підвищення якості деталей машин та механізмів має створення і 

широкомасштабне промислове застосування ефективних технологій та 

обладнання для зміцнення поверхні металевих виробів шляхом поверхневого 

пластичного деформування, спеціальних видів термічної обробки, нанесення 

покриттів, а також випуск апаратури для оперативного неруйнівного 

контролю якості зміцненої поверхні. Значні конкурентні переваги на 

світовому ринку високотехнологічної продукції може дати ефективне 

використання доробку вітчизняних вчених у галузі технології 

функціональних матеріалів зокрема, оптичних і сцинтиляційних матеріалів з 

широким комплексом функціональних властивостей. Програма «Про 

схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003-2013 роки» 

Постанова № 1174 від 28.07.2003р. виконується поетапно. Перший етап – 

середньостроковий – до 2008 року. Другий етап – довгостроковий – до 2013 

року. Прискорений розвиток високих технологій передбачається за рахунок 

удосконалення системи державного регулювання та управління науково-

технічною діяльністю; підвищення ефективності та конкурентоспроможності 

промислового комплексу на основі розвитку наукоємних технологій; 

реалізації інноваційного розвитку промисловості із суттєвим збільшенням 



асигнувань на фінансування наукових та науково-технічних робіт. Програми 

передбачено на рівні 30% загальних витрат на прикладні дослідження, 

розробку та науково-технічні послуги. Це становитиме у 2004-2013 роках 

приблизно 37 млрд. грн., зокрема за рахунок держбюджету – 11,0 млрд. грн. 

Тому розвиток новітніх технологій в Україні проходить складний шлях, який 

дозволить підняти машинобудування на високий рівень. Висновок. 

Досліджуючи роль машинобудування звернув увагу, що наукове надбання 

української науки відіграє важливу роль на сьогоднішньому етапі у 

прискореному розвитку машинобудування. І на сьогодні розроблено 

програма розвитку високих технологій, де за підтримки держави у вигляді 

фінансових вливань, здійснюються 83 видатки на прикладні дослідження, 

розробку та науково-технічні послуги. Тому можна вважати, що на сьогодні 

Україна має значний науковий потенціал який вона розвиває з метою 

підняття продуктивності машинобудівної промисловості. 

 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

1.Операція «клепання» це: 

а) процес щільного з`єднання деталей; 

б) процес роз`ємного з`єднання деталей; 

в) процес нероз`ємного з`єднання деталей. 

     2. До тонколистового металу відносяться листи металу: 

а) товщиною до 2мм; 

б) товщиною до 1мм; 

в) товщиною від 0,5мм до 1мм. 

    3. Нанесення на заготовку ліній і крапок для позначення меж обробки і 

центрів отворів називається: 

а) ескіз; 

б) розмітка; 

в) креслення; 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  
 


